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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  14. JUNI 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 14. juni 2019 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, formand), Ehab Galal 

(VIP-Mellemøsten, ad hoc suppleant), Morten Warmind (VIP-Religion, 1. 

suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen 

(VIP-Øvrige fag), Emma Marie Chammon (Studerende, Religion, næstfor-

mand), Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Louise 

Hegelund Waaben (AC-vejleder, observatør), Maria Munnecke (Admini-

strativ medarbejder fra ToRS, observatør). 

 

Fraværende: Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag), Ying Chen 

(Studerende, Asien), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

 

SIDE 2 AF 8 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Eksamensterminerne - Brev til andre SN-formænd. 

4) Undervisningens dag. 

5) Eksamensstatistik herunder blanke afleveringer (sidestilling af 

eksamensperioder) og udsættelse af aflevering af specialer. 

6) Propædeutik på Religionsvidenskab. 

7) Opfølgning på årsberetning fra censorkorpset for Minoritetsstudier 

og komparative kulturstudier, 2018. 

8) Uddannelsesevalueringer - udkast til opfølgningsplaner. 

9) Oversættelse af spørgeskema til kursusevaluering samt den 

offentlige evalueringsrapport vedr. efterårssemesteret 2018. 

10) Ændrede pensumbestemmelser KA2017 Mellemøstens sprog og 

samfund. 

11) Orientering om status på de nye 2019-studieordninger 4. 

12) Forårets varsling ifm. løbende aktivitetskrav F18/E18. 

13) Vedtagelser pr mail samt planlægning af møde i august. 

14) Placeringen af pensumbestemmelser og adkomst til samme. 

15) Undervisningstilmeldinger TOTALTAL efteråret 2019. 

16) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag 

med særligt henblik på tilvalg: Implikationer på ToRS. 

17) BATV2019 CBS – Kinastudier. 

18) Generel dispensation: Religionsvidenskabelige emnekredse E19. 

19) UMV-institutrapporter TORS. 

20) Ændring af det strukturerede forløb i BA2019-ordningen 

religionsvidenskab. 

21) Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 24. maj 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Martin Schou Madsen meddelte at en liste med forslag til brugbar 

organisationsteoretisk litteratur vil blive udarbejdet af Frank Sejersen og 

Jesper Lee Jyderup og vil ligge klar primo september 2019 

 



 

 

SIDE 3 AF 8 Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at udvalget til bedømmelse af 

kvote-2-ansøgninger ved optaget på ToRS’ BA-uddannelser pr. 1. septem-

ber 2019, nu har bedømt ansøgningerne på en dag der afholdtes i Nørregade 

med det formål. Morten Warmind supplerede med at meddele at der var 

færre men bedre ansøgninger til behandling ved årets kvote-2-optag. 

Martin Schou Madsen meddelte at der vil blive udsendt et udkast til en redi-

geret opdateret udgave af denne forretningsorden: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsor-

den_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf  

Martin Schou Madsen og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 

få postmødeafgjorte sager under punkt 16. 

 

Ad 2.b.) MW meddelte at Københavns Universitet er blevet akkrediteret jf.: 

https://akkr.dk/wp-content/filer/akkr/ku_ia_genakkrrap.pdf samt jf.: 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/KU-får-positiv-institutionsak-

kreditering.aspx  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der er nogle nye regler 

vedr. småfag i proces. Bl.a. skulle det evt. blive muligt at afvige fra de 

ugentlige minimumsundervisningstimetal på 12 og 8 timer på BA- hen-

holdsvis KA-niveau. Studieleder Annika Hvithamar meddelte endvidere at 

kandidatreceptionen afholdt d. 13. juni 2019 var en stor succes med mange 

deltagere. 

 

Ad 2.d.) AC-vejleder Louise Hegelund Waaben meddelte at planlægningen 

af BA-studiestarten i efterårssemesteret 2019 på ToRS er godt i proces. 

 

Ad 3) Studienævnet vedtog et brev som Martin Schou Madsen vil maile 

rundt til de andre studienævnsformænd på HUM. 

Hensigten er i første omgang at få ændret på side 4 her: https://ku-

net.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Over-

sigt%20over%20f%C3%A6lles%20praksis%20vedr.%20resultatregistre-

ring.pdf  

Der står nu: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf
https://akkr.dk/wp-content/filer/akkr/ku_ia_genakkrrap.pdf
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/KU-får-positiv-institutionsakkreditering.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/KU-får-positiv-institutionsakkreditering.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Oversigt%20over%20f%C3%A6lles%20praksis%20vedr.%20resultatregistrering.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Oversigt%20over%20f%C3%A6lles%20praksis%20vedr.%20resultatregistrering.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Oversigt%20over%20f%C3%A6lles%20praksis%20vedr.%20resultatregistrering.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Oversigt%20over%20f%C3%A6lles%20praksis%20vedr.%20resultatregistrering.pdf


 

 

SIDE 4 AF 8 Prøvesituation Resultat Bemærkninger 

Hjemmeopgaver hvor stude-

rende afleverer ’Blank’ i DE  

-3 /IB  Prøven er påbegyndt, så der skal foretages be-

dømmelse, jf. § 24, stk. 1 (uhensigtsmæssigt, 

hvis opgaven skal bedømmes af VIP, da ingen 

præstation at bedømme)  

 

Den tolkning ønskes ændret til: 

Prøvesituation Re-

sul-

tat 

Bemærkninger 

Hjemmeopgaver hvor stude-

rende afleverer ’Blank’ i DE  

U Prøven er ikke reelt påbegyndt, så 

der skal ikke foretages bedøm-

melse, jf. § 24, stk. 1  

 

Det vil give en både bedre og mere retvisende karakterstatistik, hvis man be-

dømmes ”Udeblevet” og ikke ”-3” når man trykker ”Aflever blankt” i Digi-

tal Eksamen. 

 

Derefter ønsker studienævnet at få afskaffet muligheden for at benytte reek-

samensterminerne, når man er blevet bedømt ”Udeblevet” i den ordinære, 

eller ikke var tilmeldt i den ordinære termin (på trods af at Universitetsavi-

sen har opfordret de studerende til bevidst at spekulere i dette, jf. side 23 un-

der punkt 9 i: http://www.e-pages.dk/ku/1310/ under overskriften ”Brug re-

eksamen”.) 

 

Studienævnet vil gerne tilbage til den gamle situation (før Studiefremdrifts-

reformen 1.0), hvor en studerende kun måtte/kunne tilmelde sig reeksamen, 

hvis vedkommende havde været tilmeldt den ordinære eksamen, men havde 

dumpet denne (dvs. ikke blev bedømt ”Udeblevet”) eller havde sygemeldt 

sig til denne ved lægeerklæring. 

 

Studienævnet ønsker emnet taget op i fx KUUR, eller hvor det ellers er rele-

vant. 

 

Studienævnet har været modstander af de nye regler lige siden de blev ind-

ført jf. punkt 2.b. på side 3 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/re-

ferater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf samt jf. punkt 1.c. 

på side 2-3 i: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/refera-

ter/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf  samt jf. punkt 6 på 

side 4 i: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_17_jun_2016_-_godkendt.pdf  

 

 

http://www.e-pages.dk/ku/1310/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_17_jun_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_17_jun_2016_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 5 AF 8 Ad 4) Martin Schou Madsen informerede om undervisningens dag d. 21. 

juni 2019 jf.: http://newsletter.kunet.dk/mail/OBS/640l0cd701944qE-

paDg1083549509  

 

Ad 5) Studienævnet drøftede en rundsendt eksamensstatistik. Herunder 

spørgsmålet om mængden af blanke afleveringer samt mængden af specialer 

der udskydes til aflevering på 2. eller 3. specialekontrakt jf.: https://ku-

net.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmel-

ding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-

06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2  

 

Ad 6) Studienævnet og studielederen drøftede og studienævnet vedtog disse 

retningslinjer: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Pro-

paedeutik_paa_bacheloruddannelsen_i_Religionsvidenskab.pdf  

 

Ad 7) Studienævnet fulgte op på en årsberetning fra censorkorpset for Mi-

noritetsstudier og komparative kulturstudier jf. punkt 4 på side 4 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_3_maj_2019_-_godkendt.pdf  

 

Ad 8) Annika Hvithamar og Maria Munnecke redegjorde for nogle uddan-

nelsesevalueringer jf.: https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/moni-

torering_og_evaluering/  samt nogle udkast til opfølgningsplaner for KA i 

Tværkulturelle Studier og Moderne Indien og Sydasienstudier. Fagmiljøerne 

arbejder forsat på opfølgningsplanerne. Opfølgningsplanerne (6-årige hand-

leplaner) er en del af årets uddannelsesevalueringer for de to uddannelser. 

Opfølgningsplanerne er udarbejdet pba. af en evalueringsrapport samt ind-

dragelse af eksterne eksperter til ekspertseminardage. 

 

Ad 9) Der informeredes om en oversættelse af spørgeskemaet til kursuseva-

luering til engelsk, som vil blive lagt i dette system: https://evalue-

ring.ku.dk/  

Der informeredes om at den offentlige evalueringsrapport vedr. efterårsse-

mesteret 2018 nu er blevet offentliggjort her: https://tors.ku.dk/ominstitut-

tet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 10) Maria Munnecke redegjorde for et udkast til ændrede pensumbe-

stemmelser KA2017 Mellemøstens sprog og samfund, som vil blive lagt 

http://newsletter.kunet.dk/mail/OBS/640l0cd701944qEpaDg1083549509
http://newsletter.kunet.dk/mail/OBS/640l0cd701944qEpaDg1083549509
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Propaedeutik_paa_bacheloruddannelsen_i_Religionsvidenskab.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Propaedeutik_paa_bacheloruddannelsen_i_Religionsvidenskab.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_3_maj_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_3_maj_2019_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/monitorering_og_evaluering/
https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/monitorering_og_evaluering/
https://evaluering.ku.dk/
https://evaluering.ku.dk/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

 

SIDE 6 AF 8 her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoe-

stens-sprog-og-samfund/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte pensumbestemmelserne og bemyndigede Martin 

Schou Madsen til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere 

og fagmiljøet, at færdiggøre pensumbestemmelserne på vegne af studienæv-

net. 

 

Ad 11) Der orienteredes om status på de nye 2019-studieordninger, hvoraf 

de fleste nu er lagt på undersider til denne side: https://hum.ku.dk/uddannel-

ser/aktuelle_studieordninger/  

 

Ad 12) Der orienteredes om forårets varsling ifm. løbende aktivitetskrav for 

forårssemesteret 2018 og efterårssemesteret 2018. På ToRS er to studerende 

blevet varslet, en fra KA i Russisk sprog og kultur og en fra KA i Mellem-

østens sprog og samfund. 

 

Ad 13) Studienævnet vedtog at bemyndige Martin Schou Madsen og Maria 

Munnecke til at rundsende yderligere et antal nye studieordninger, pensum-

bestemmelser og generelle dispensationer pr. mail til studienævnets med-

lemmer til studienævnets godkendelse. Studienævnets medlemmer godken-

der herefter disse, helst via stiltiende accept. Derved kan en større strøm af 

svar-alle-mails undgås, dvs. mails med indhold så som ”fint”, ”ok med 

mig”, ”super duper”, ”den er i vinkel” osv. 

Studienævnet vedtog at det holder ét møde i august 2019, som afholdes fre-

dag d. 9. august 2019 kl. 13:00 – 15:00 i lokale 10-2-05. 

Hvis det viser sig nødvendigt, kan der dog tilføjes yderligere et møde, som i 

så fald vil blive placeret fredag d. 23. august 2019 kl. 13:00 – 15:00. 

 

Ad 14) Studienævnet vedtog at alle ToRS’ pensumbestemmelser skal ind-

skrives i studieordningerne. 

Dvs. alle pensumbestemmelser for alle ToRS-uddannelser skal ind i studie-

ordningerne, ligesom de fx er i Lingvistik BA 2019-studieordningen: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvi-

stik_ba.pdf 

Ingen ToRS-pensumbestemmelser skal ind i KUnet på sider som denne: 

https://kunet.ku.dk/studie/lingvistik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pen-

sum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba.pdf
https://kunet.ku.dk/studie/lingvistik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621
https://kunet.ku.dk/studie/lingvistik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621


 

 

SIDE 7 AF 8 45f2-bdd1-29e8e37e4621 under afsnittet ”Find pensumbestemmelserne for 

din uddannelse”. 

Dvs. det er både de nye 2019-pensumbestemmelser, samt også alle ældre 

pensumbestemmelser, for samtlige ToRS-uddannelser, som skal skrives ind 

i de respektive studieordninger. 

Alt for mange mennesker, herunder studieadministration (inkl. eksamensad-

ministration), eksterne censorer, interne medbedømmere og eksaminatorer, 

vil have alt for stort besvær med at finde pensumbestemmelserne, hvis de 

flyttes bort fra de sider som studieordningerne ligger på, hvor man forventer 

at finde dem, og gemmes væk inde i KUnet. 

Så er det en mindre ringe løsning at flytte alle pensumbestemmelserne ind i 

studieordningerne, så der slet ikke kommer nogen pensumbestemmelser på 

Studieinformationssiderne i KUnet for noget ToRS-fag. 

Martin Schou Madsen vil gå videre med at få implementeret denne vedta-

gelse. 

 

Ad 15) Der informeredes om undervisningstilmeldingerne for efterårsseme-

steret 2019, herunder denne statistik: 

 

 

Ad 16) Studienævnet drøftede og vedtog disse opdaterede retningslinjer: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_ret-

ningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_hen-

blik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf  

De vil evt. blive opdateret yderligere med en opsummering (”Executive 

summary”) af Morten Warmind.  

Martin Schou Madsen vil indgå i en dialog med fakultetets kommunikati-

onsmedarbejdere med henblik på harmonisere informationerne om ToRS’ 

uddannelser på ”Studieinformation” på KUnet med virkeligheden på ToRS. 

https://kunet.ku.dk/studie/lingvistik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf


 

 

SIDE 8 AF 8  

Ad 17) Maria Munnecke redegjorde for et udkast til BATV2019 CBS – Ki-

nastudier. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede Martin Schou 

Madsen til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere og 

fagmiljøet, at færdiggøre studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 18) Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en generel dispensa-

tion: Religionsvidenskabelige emnekredse E19, som vil blive lagt her: 

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

under afsnittet ”Dispensationer mv.” når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte den generelle dispensation og bemyndigede Martin 

Schou Madsen til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere 

og fagmiljøet, at færdiggøre dispensationen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 19) Der informeredes om nogle rapporter fra Studiemiljøundersøgelsen 

2019 jf.: https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%c3%b8un-

ders%c3%b8gelser/resultater-fra-unders%c3%b8gelsen/Sider/default.aspx 

samt ”Bilag ang punkt 19. UMV-institutrapporter TORS” fremsendt til stu-

dienævnets medlemmer d. 11/6-2019. Drøftelse af disse rapporters indhold 

henlægges til et senere studienævnsmøde. 

 

Ad 20) Morten Warmind informerede om en ændring af det strukturerede 

forløb i BA2019-ordningen religionsvidenskab, som vil blive indført i kas-

sogrammet på side 5 i: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieord-

ninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ba.pdf  

Ændringen består i, at ”Religionsvidenskabelige emnekredse” og ”Kristen-

domshistorie” byttes om til det, de var i BA2015-ordningen således, at Kri-

stendomshistorie skal ligge på 2. semester, mens Religionsvidenskabelige 

emnekredse skal ligge på 3. semester. 

 

Ad 21) Studienævnet drøftede, at mængden af vejledning til bachelorpro-

jektskrivere og specialeskrivere muligvis varierer betragteligt. Mikkel Bun-

kenborg foreslog, at nævnet ved en senere lejlighed skulle bidrage til at fast-

lægge en norm for det antal timer, som en studerende kan forvente at få vej-

ledning i – i form af konsultationer. Timenormer til hele vejledningsforlø-

bet, inkl. eksamination, er fastlagt af ledelsen og anført i ”Skema til VIP-regi-

strering”, som ligger på KUnet: https://kunet.ku.dk/fakultet-og-insti-

tut/tors/reglerogvejledninger/VIPregistrering/Sider/default.aspx) 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
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https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ba.pdf
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/reglerogvejledninger/VIPregistrering/documents/vipskema%2016.%20februar%202018.xls
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/reglerogvejledninger/VIPregistrering/documents/vipskema%2016.%20februar%202018.xls
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/reglerogvejledninger/VIPregistrering/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/reglerogvejledninger/VIPregistrering/Sider/default.aspx
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