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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  14. SEPTEMBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 14. september 2017 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), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Holger Klint (Studerende, Religion, næstformand), Sebasti-

an Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Line Bleeg Carstensen (Stu-

derende, Suppleant, Asien), Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellem-

østen), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Suppleant, Mellemøsten), Alex 

K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Erik 

Wernberg-Tougaard (Studenterstudievejleder, observatør), Frank Sejersen 

(Uddannelseskoordinator for Tværkulturelle studier, inviteret gæst under 

punkt 4) 

 

Fraværende: Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Studienævnets postmøde i efterårssemesteret 2017. 



 

SIDE 2 AF 7 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Strategi 2023. 

4) Organisationsspeciale versus virksomhedsspeciale. 

5) Ændring af studieordning vedr intern bedømmelse. 

6) Organisering af U&S. 

7) Skræddersyede feedbacktiltag i efteråret. 

8) Pensumbestemmelser KA religionsociologi, religionshistorie 

(KA2017-ordning) og Religionsvidenskab (KA2018). 

9) Nye træffetider i ToRS Studievejledning. 

10) Opsamling efter KA-studiestart. 

11) Pensumreduktionsdispensation til Koreansk. 

12) Den interne og den eksterne undervisningsevalueringsrapport for 

forårssemesteret 2017. 

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 25. august 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der på et kommende SU-møde på ToRS er sat et 

punkt på vedr. bevilling af en mindre timekompensation til VIP’erne, til 

lokalt foranstaltet intern censur, jf. punkt 3 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_a

ug_2017_-_godkendt.pdf  samt punkt 5 på dette møde. 

 

Ad 1.d.) UP meddelte at studienævnets postmøde i efterårssemesteret 2017 

ligger alle fredage 9:30 til 11:30, i lokale 10.205 subsidiært lokale 10.4.05. 

Holger Klint kan ikke deltage pga. undervisning hele fredagen. Sebastian 

Weede meldte sig til at deltage fast i disse møder i efterårssemesteret 2017. 

Det er hensigtsmæssigt med et studentermedlem af studienævnet der 

deltager fast i postmødet, fordi der er mange detaljer at sætte sig ind i 

omkring enkeltsagsbehandlingen, men alle medlemmer af studienævnet har 

ret til at møde frem til alle postmøder, og deltage i afgørelsesaktiviteten. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun havde deltaget i et afgørelsesnetværksmøde på 

fakultetet, hvor det var blevet oplyst at nye specialeregler der snart vil blive 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 7 offentliggjort, vil medføre at specialer skal skrives på ca. 4 måneder (første 

specialekontrakt). 

Det blev også oplyst på dette møde, at det løbende studieaktivitetskrav 

formodentlig vil blive administreret sådan, med varselsbreve og forlængelse 

af frister for opfyldelse af kravet mv., at det for de fleste studerendes 

vedkommende, vil være mere eller mindre irrelevant at forholde sig til netop 

dette studieaktivitetskrav, fordi de vil være blevet udmeldt af deres 

uddannelse pga. overskridelse af deres maksimale studietid, nogen tid inden 

de risikerer faktisk at blive udmeldt pga. manglende overholdelse af det 

løbende studieaktivitetskrav. 

Dvs. at det vil for de fleste studerendes vedkommende formodentlig være 

hensigtsmæssigt hvis de koncentrerer deres opmærksomhed om et passende 

udpluk af de mange andre studieaktivitetskrav som Københavns Universitet 

og SU-systemet opstiller, jf.: 

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

BA_og_KA.pdf samt: 

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

er_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf   samt: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/defa

ult.aspx samt: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/Appendix.pdf  samt:  

http://www.su.dk/su/om-su-til-videregaaende-uddannelser-universitet-

journalist-laerer-mv/du-er-forsinket-feks-sygdom/  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at undervisningen på KA i 

Østeuropastudier forlægges til Estland i en uge, fordi Nordplus 

(http://www.nordplusonline.org/ ) betaler for at 12 studerende og 3 

undervisere rejser af sted. 

Studienævnet bifaldt og glædede sig over dette initiativ. 

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at sammenlægningen af 

Østeuropastudier er i proces hos Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte (https://ufm.dk/minister-og-

ministerium/organisation/styrelsen-for-institutioner-og-uddannelsesstoette ) 

og at uddannelsesevalueringen af Ægyptologi, Nærorientalsk arkæologi og 

Assyriologi er ved at være afsluttet. Hun meddelte i den forbindelse, at der 

gennem længere tid, af alle på ToRS, er blevet arbejdet på at tilpasse 8-

timers-undervisnings-uge-kravet til de små KA-uddannelser, hvor individuel 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/Appendix.pdf
http://www.su.dk/su/om-su-til-videregaaende-uddannelser-universitet-journalist-laerer-mv/du-er-forsinket-feks-sygdom/
http://www.su.dk/su/om-su-til-videregaaende-uddannelser-universitet-journalist-laerer-mv/du-er-forsinket-feks-sygdom/
http://www.nordplusonline.org/
https://ufm.dk/minister-og-ministerium/organisation/styrelsen-for-institutioner-og-uddannelsesstoette
https://ufm.dk/minister-og-ministerium/organisation/styrelsen-for-institutioner-og-uddannelsesstoette


 

SIDE 4 AF 7 vejledning i passende mængder, er mere relevant end rigide krav til store 

hold-undervisningsmængder. 

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet støtter kraftigt tilpasningen af 8-timers-KA-undervisnings-

uge-kravet til de små fag. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at studienævnet er blevet bedt om input til ToRS’ 

samlede høringssvar vedr. Strategi 2023 jf.: 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx samt: 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-

strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf  

Studienævnet nedsatte Holger Klint og MW med mulighed for at flere kan 

melde sig, til et udvalg der blev bemyndiget til at forfatte og indsende 

studienævnets input til ToRS’ høringssvar, med elektronisk godkendelse. 

Drøftelser fandt sted om hvad der kunne medtages i dette høringsvar. 

[Red.: Efter mødets afholdelse er dette høringssvar blevet udformet af 

udvalget, elektronisk godkendt af studienævnet via mail og indsendt til 

institutledelsen: 

Høringssvar: 
 
Smidighed og fleksibilitet i administrationen (Pkt 5) 
ToRS SN glæder sig over ideen om smidige organisa-
toriske rammer (jfr strategiudkast s. 6). Imidlertid er 
der under pkt. 5 ikke egentlig lagt op til smidighed, 
men snarere til ensretning (jfr. s. 25) 
 
ToRS SN ser snarere mere frihed og større fleksibili-
tet og bredere variationsmuligheder som et middel 
til at de enkelte institutter selv og i samarbejde kan 
udforme deres uddannelser så de tilgodeser både 
kernefagligheden og det tværfaglige samarbejde 
bedst muligt (jfr. s. 15). 
 
Forskning i uddannelserne (Pkt 2) 
Større administrativ frihed vil gøre det muligt på 
ToRS’ små uddannelser at inddrage deres studeren-
de i forskningsprojekter og skabe grundlag for, at 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf
https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf


 

SIDE 5 AF 7 forskere og studerende idéudvikler i forbindelse med 
nye forskningsprojekter (jfr. s. 14). Nu forsinker eller 
hindrer centralt udviklede regler, der er tilpasset 
meget større faglige enheder, ofte at tiltag i denne 
retning kan gennemføres. 
 
Uddannelse i forskning (Pkt 3) 
En højere grad af fleksibilitet i forhold til fx de rigide 
krav om en bestemt mængde holdundervisning vil 
gøre det muligt for små uddannelser på ToRS at vide-
reudvikle forskningsrettede undervisnings- og ud-
dannelsesforløb der støtter casebaseret arbejde og 
problemorienteret læring (jfr s. 17)] 

 

Ad 4) Frank Sejersen, uddannelseskoordinator for Tværkulturelle studier, 

kom til stede under punktet og redegjorde for organisationsspecialer og 

virksomhedsspecialer jf.: 

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

e_versus_virksomhedsspeciale.pdf samt punkt 10 på side 5-6 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_j

un_2017_-_godkendt.pdf  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

UP vil gå videre med at indhente oplysninger om de forskellige typer 

specialer og deres anvendelse samt vedr. nogle skemaer. 

 

Ad 5) UP redegjorde for at fra og med den ordinære vintereksamen 

2017/2018, overgår skriftlige prøver med to eksaminatorer (intern censur) til 

én eksaminator. Der sker ikke ændringer ved skriftlige prøver, der har 

ekstern censur. Mundtlige prøver vil forsat have flere eksaminatorer eller 

ekstern censur. 

Ændringen straksimplementeres ved dette fælles tillæg til alle 

studieordningerne: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tillaeg.pdf  

 

Ad 6) UP redegjorde for en ny organisering af U&S som er en administrativ 

afdeling under Det Humanistiske Fakultet. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Organisationsspeciale_versus_virksomhedsspeciale.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Organisationsspeciale_versus_virksomhedsspeciale.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_jun_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_jun_2017_-_godkendt.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tillaeg.pdf


 

SIDE 6 AF 7 Ad 7) Annika Hvithamar redegjorde for nogle skræddersyede feedbacktiltag 

i efteråret 2017. 

 

Ad 8) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for KA 

religionsociologi, religionshistorie (KA2017-ordning) og 

Religionsvidenskab (KA2018), som vil blive lagt på: 

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

under punktet ”Pensumbestemmelser” når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for nogle nye træffetider i ToRS Studievejledning, 

nemlig disse: http://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/  

 

Ad 10) UP redegjorde for en opsamling efter KA-studiestarten i 

efterårssemesteret 2017. Drøftelser fandt sted om emnet og der var mange 

roser til Dorthe Horup og hendes team for det gode arbejde, der får 

studiestarten til at løbe så godt af stablen både på KA og BA. Dog kunne 

man overveje hvordan fremtidige studiestarter i højere grad kunne knytte an 

til fagfaglige emner. 

 

Ad 11) UP redegjorde for et udkast til en pensumreduktionsdispensation til 

Koreansk, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koreastudier/ under 

punktet ”Pensumbestemmelser” eller under punktet ”Dispensationer” når 

den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog pensumreduktionsdispensation og bemyndigede UP til, 

i samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 12) UP præsenterede den eksterne og interne 

undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2017. Den interne 

rapport er yderst fortrolig, mens den eksterne er offentliggjort her: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsr

apport_F17.pdf  

 

Ad 13) UP og Clara Marie Westergaard redegjorde for hvorledes der var 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
http://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koreastudier/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsrapport_F17.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsrapport_F17.pdf


 

SIDE 7 AF 7 opstået tvivl om den omstændighed, at det faktisk er muligt at aflægge 

eksamenen Frit Emne 1 (fagelementkode HARK03231E, HHEK03231E, 

HPEK03231E, HTRK03231E) på baggrund af kurset HMØK00117U 

History of Islamic and Middle East Studies 

(http://kurser.ku.dk/course/hm%c3%98k00117u/2017-2018 ) hvilket det er. 

De studerende på KA i Mellemøstens sprog og samfund, 2017-ordningen 

(http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-

sprog-og-samfund/mellemoestens_sprog_og_samfund_ka ) har ligesom på 

de øvrige KA-uddannelser på ToRS, fået flere eksaminer hvis navne 

karakteriseres ved at være mere generelle og derfor svære at placere jf.: 

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

m_sammenh_ng_mellem_eksaminer_og_kurser.pdf , i modsætning til under 

KA 2008-studieordningen 

(http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoest

ens-sprog-og-samfund_ka_2008 ) som havde flere eksaminer hvis navne var 

udtryksfulde. Grunden til forandringen er ønsket om på engang at kunne 

beholde muligheden for at lave varierede kursustyper, samtidig med at der 

har været påbud om at nedskrive antallet af studieelementer i 

studieordningerne. 

http://kurser.ku.dk/course/hm%c3%98k00117u/2017-2018
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/mellemoestens_sprog_og_samfund_ka
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/mellemoestens_sprog_og_samfund_ka
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Disp_til_erkl_ring_om_sammenh_ng_mellem_eksaminer_og_kurser.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Disp_til_erkl_ring_om_sammenh_ng_mellem_eksaminer_og_kurser.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens-sprog-og-samfund_ka_2008
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens-sprog-og-samfund_ka_2008

