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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  15. AUGUST 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

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

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Andre-

as Bandak (VIP-Øvrige fag, 2. suppleant), Martin Schou Madsen (VIP-Øst- 

og Sydøsteuropa, 2. suppleant), Amanda Brødsgaard (Studerende, Næstfor-

mand, Asien, mødeleder), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige 

fag), Holger Klint (Studerende, Religion), Sika Pedersen (Studerende, Mel-

lemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (Ad-

ministrativ medarbejder fra ToRS, observatør), Louise Hegelund Waaben 

(AC-vejleder, observatør),  

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Sebastian Weede 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Annika Hvithamar (Studieleder, obser-

vatør) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Optagelsestal for bacheloruddannelserne 2018. 

4) Orientering om Studieinformation. 

5) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag 

med særligt henblik på tilvalg: Implikationer på ToRS. 

6) KU’s høringssvar til ændringsudkast af eksamensbekendtgørelserne. 

7) Vejledende retningslinjer for dispensation til yderligere prøveforsøg. 

8) Ændring i pensumbestemmelse for arabisk til samfundsfaglige 

studier. 

9) CBS-kinastudier. 

10) Holddispensationer og fejlrettelser. 

11) Åbent Universitet 2010-studieordningen for religion udfases. 

12) 1. udkast til BA2019 studieordning for Asienstudier. 

13) Status på studieordninger. 

14) Intern undervisningsevalueringsrapport vedr. forårssemesteret 2018 

15) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 27. juni 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet.  

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget da hun havde meldt afbud til mødet og 

ikke var til stede. 

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.) Holger Klint meddelte at der holdes ToRS på tværs 28. september 

2018 kl. 16:00 til 19:30 i frokoststuen på 3. sal i bygning 10 jf.: https://da-

dk.facebook.com/torspaatvaers/  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte ikke noget du hun havde 

meldt afbud til mødte og ikke var til stede. 

https://da-dk.facebook.com/torspaatvaers/
https://da-dk.facebook.com/torspaatvaers/


 

SIDE 3 AF 6  

Ad 3) Amanda Brødsgaard redegjorde for optaget på ToRS’ BA 

uddannelser pr. 1. sep. 2018 jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-

og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/antal-optagne/   

Drøftelser fandt sted om emnet under hvilke det blev nævnt at der igen, efter 

to år med nuloptag, er optaget studerende, der skal fokusere på hhv. 

Balkanhalvøen og Polen, nu på BA i Østeuropastudier, hvilket er godt. Det 

generelle karakterkrav på 6,0 har haft en indvirkning. 

 

Ad 4) Amanda Brødsgaard redegjorde for de nye Studieinformationssider 

på det nye KUnet jf.: https://kunet.ku.dk/studie/Sider/default.aspx  

Drøftelser fandt sted om emnet under hvilke det blev nævnt at siderne er 

pænere end de gamle og at der mangler nogen sider, fx: 

https://kunet.ku.dk/studie/religion-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicI

d=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-

7c7c56d099e6  

 

Ad 5) Studienævnet vedtog en opdatering af disse retningslinjer: 

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

slinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p

__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf 

Der er opdateret på side 9-10, da nylige konkrete sager har vist, at man ikke 

bindes til propædeutik på BA i Religionsvidenskab og propædeutik som 

forudsætning for tilvalgsfag/pakker, på den måde man bindes til tilvalgsfag 

og valgfag. 

 

Ad 6) Amanda Brødsgaard redegjorde for KU’s høringssvar til udkast til 

ændring af eksamensbekendtgørelserne jf.: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61903  

 

Ad 7) Amanda Brødsgaard og Alex K. Tonnesen redegjorde for disse 

Vejledende retningslinjer for dispensation til yderligere prøveforsøg: 

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

slinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf  jf. punkt 11 på side 

6 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_27_j

un_2018_-_godkendt.pdf  

https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/antal-optagne/
https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/antal-optagne/
https://kunet.ku.dk/studie/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
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
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61903
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_27_jun_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_27_jun_2018_-_godkendt.pdf


 

SIDE 4 AF 6  

Ad 8) Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

en ændring i pensumbestemmelserne for arabisk til samfundsfaglige studier, 

som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/pensumbest

emmelser_arabisk-samf-faglige-studier_BATV2015.doc  når de er endeligt 

færdiggjorte. Der skal ændres fra 200 til 150 normalsider. 

Studienævnet godkendte pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre pensumbestemmelserne på vegne af studienævnet.  

 

Ad 9) Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde for at der er 

optaget 64 studerende pr. 1. sep. 2018, på en uddannelse som CBS 

samarbejder med ToRS omkring, nemlig: 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bachelor/bsc-in-business-asian-language-

and-culture-international-business-in-asia 

 

Ad 10) Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde for en 

fejlrettelse vedr. ”Kommunikativt arabisk A; 7,5 ECTS, aktivitetskode 

HARB00571E” jf. side 28 i: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoest

ens_sprog_og_samfund_2015.pdf  vedr. ”Syge-/omprøve og prøve ved 

ikke-godkendt aktiv undervisnings-deltagelse” hvor censurformen i 

studieordningen fejlagtigt er angivet til Intern censur ved flere 

eksaminatorer og skal rettes til én eksaminator. 

Studienævnet godkendte fejlrettelsen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

fejlrettelsen på vegne af studienævnet.  

Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde for en fejlrettelse vedr. 

”Kinesisk propædeutik 3; 15 ECTS, aktivitetskode HKIÆ00051E” jf. side 

40 i: 

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

er_ba.pdf  hvor de særlige bestemmelser for fagelementet skal slettes, da de 

refererer til aktiv undervisningsdeltagelse.  Der udbydes ikke undervisning 

til dette element, da semesteret foregår i Kina. 

Studienævnet godkendte fejlrettelsen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

fejlrettelsen på vegne af studienævnet. 

Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/pensumbestemmelser_arabisk-samf-faglige-studier_BATV2015.doc
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/pensumbestemmelser_arabisk-samf-faglige-studier_BATV2015.doc
https://www.cbs.dk/uddannelse/bachelor/bsc-in-business-asian-language-and-culture-international-business-in-asia
https://www.cbs.dk/uddannelse/bachelor/bsc-in-business-asian-language-and-culture-international-business-in-asia
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens_sprog_og_samfund_2015.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens_sprog_og_samfund_2015.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf


 

SIDE 5 AF 6 holddispensation vedr. ”Religion i det offentlige rum i historie og nutid; 15 

ECTS; Aktivitetskode: HRVK03071E” jf. side 9-10 i: 

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

religionsvidenskab_ka  som vil blive lagt nederst her: 

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

når den er endeligt færdiggjort. Fagmiljøet har nu afprøvet portfolio som 

eksamensform, denne eksamensform har ikke fungeret og faget ønsker at 

ændre eksamensformen (via holddispensation) til den prøveform, som er 

godkendt for den kommende 2019-studieordning, nemlig: Bunden 

hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form 

af mundtligt oplæg. 

Studienævnet godkendte holddispensationen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre holddispensationen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) Amanda Brødsgaard og Morten Warmind redegjorde for hvorledes 

denne studieordning vil blive udfaset: 

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

religionsvidenskab_aau   Dens studieelementer er ikke længere i trit med 

dem der nu er i de normale BA-studieordninger (BA-2015-ordningen og den 

kommende BA-2019-ordning fra: 

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

). 

 

Ad 12) Amanda Brødsgaard og Maria Munnecke redegjorde et 1. udkast til 

BA-2019 studieordning for Asienstudier, som skal efterfølge BA-2015 

studieordningen: 

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

er_ba.pdf  

BA-2019 studieordningen dækker Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier 

og Moderne Indien og Sydasienstudier. Dette skyledes at fagene Indologi, 

Indonesisk/Sydøstasienstudier, Thai/Sydøstasienstudier og Tibetologi er 

blevet nedlagt, mens Moderne Indien og Sydasienstudier inkorporeres i 

denne Asienfags-paraplystudieordning, hvor dette fag hidtil har haft sin 

egen studieordning jf.: 

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

_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf  

Drøftelser fandt sted om udkastet, under hvilket det blev bemærket at 

Japanstudier og Kinastudier ønsker at placere sit tilvalg fordelt på 3 

forskellige semestre, med 15 ECTS på hvert semester, i stedet for den 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_aau
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_aau
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
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/moderne_indien_og_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf


 

SIDE 6 AF 6 gængse model med at placere tilvalget på 2 semestre, med 30 ECTS på det 

ene og 15 ECTS på det andet. Det frembyder fordele da risikoen for at de 

studerende kommer for langt væk fra det sproglige mindskes, og samtidig 

ulemper da det bliver vanskeligere at tage tilvalgspakker (fx 

gymnasierettede tilvalg) på andre fag, da sådanne pakker er indrettet efter en 

15 + 30 model, ikke en 15 + 15 + 15 model. 

 

Ad 13) Maria Munnecke redegjorde for status på nogle studieordninger som 

er under udarbejdelse. 

 

Ad 14) Amanda Brødsgaard redegjorde for den interne fortrolige ikke-

anonymiserede undervisningsevalueringsrapport vedr. forårssemesteret 

2018. Drøftelser fandt sted om rapporten. Den offentlige anonymiserede 

rapport vil efter sin færdiggørelse blive lagt her: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 15) Maria Munnecke meddelte at Japanstudier samt evt. andre fag skal 

være med i et pilotprojekt under navnet ”Uddannelsestjek” jf.: 

https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/uddannelsestjek-skal-

hjaelpe-unge-med-at-vaelge-rigtigt/ samt jf.: 

https://studier.ku.dk/bachelor/studievalg/er-du-klar-til-uddannelsen/  

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/uddannelsestjek-skal-hjaelpe-unge-med-at-vaelge-rigtigt/
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/uddannelsestjek-skal-hjaelpe-unge-med-at-vaelge-rigtigt/
https://studier.ku.dk/bachelor/studievalg/er-du-klar-til-uddannelsen/

