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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  16. MAJ 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion), 

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Martin Schou Madsen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa, kommende 2. Suppleant), Amanda Brødsgaard 

(Studerende, Asien), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag), Ula 

Rasool (Studerende, Mellemøsten), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa), Johanne Øllgaard Holm (Studerende, Religion, 2. Supple-

ant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, obser-

vatør) 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Udpegning af repræsentant 

d. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Studiestartsprøve og sagsgang 2018. 

4) Undervisningens Dag 2018. 

5) Studiestarten E18 på ToRS. 

6) BA-projekt og Speciale, udkast til fagelement til 2019-

studieordninger. 

7) Indianske sprog og kulturer, udkast til studieordning BA2019 og 

KA2019. 

8) BA 2019 Mellemøstens sprog og samfund. 

9) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 2. maj 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Studienævnet konstaterede at Pia Johansen ikke længere er 

medlem, da hun ikke længere er ansat på Københavns Universitet. 

Studienævnet vedtog at Krzysztof Stala skal rykkes frem til 1. suppleant af 

den årsag. 

Studienævnet vedtog at lade repræsentationsområdet Øst- og Sydøsteuropa 

indstille Martin Schou Madsen til udpegning som 2. suppleant for VIP’erne 

for resten af valgperioden. 

Det vil sige at VIP repræsentationen for Østeuropa vil blive dækket som 

følger: 

Tea Sindbæk Andersen som repræsentant 

Krzysztof Stala som 1. suppleant 

Martin Schou Madsen som 2. suppleant 

 

Ad 1.d.) UP meddelte at den offentlige undervisningsevalueringsrapport 

vedr. efterårssemesteret 2017 vil blive færdiggjort og lagt øverst på denne 

side: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  jf. 

punkt 6 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_ap

r_2018_-_godkendt.pdf  

UP meddelte at evalueringsudvalget vil forestå undervisningsevaluering af 

forårssemesteret 2018, jf. den nuværende praksis. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_2018_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 5 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 der fortsat arbejdes videre med adgangen til KUnet 

jf. punkt 7 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_ap

r_2018_-_godkendt.pdf   samt 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  

Sagen ligger hos konstitueret studiechef Morten Tang Petersen, men da han 

har meget travlt for tiden, venter SN lidt med at spørge til sagen. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte at der arbejdes med nye 

strukturer for Komparative kulturstudier og Minoritetsstudier, således at de 

måske i et omfang, hvis det måtte vise sig nødvendigt for at sikre deres 

overlevelse, indlejres i Tværkulturelle studier, uden at de dog af den årsag 

forsvinder som selvstændige fag, på denne liste: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/oversigt/  eller på denne: 

https://intranet.ku.dk/humstuderende/Sider/forside.aspx 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der ikke længere 

udbydes generiske 0-ECTS kurser på ToRS, undtaget ”Introduktion til 

grammatisk analyse” (http://kurser.ku.dk/course/htor00127u/2017-2018 ) 

som stadig udbydes. 

Hun meddelte endvidere at CBS-ToRS-samarbejdet er i proces omkring 

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

language-and-culture-international-business-in-asia  

 

Ad 3) UP redegjorde for studiestartsprøven 2018 jf.: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/studiestartsp

roeve.pdf  

Som udgangspunkt kører studiestartsprøven 2018 efter de samme principper 

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_4_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_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
http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/oversigt/
https://intranet.ku.dk/humstuderende/Sider/forside.aspx
http://kurser.ku.dk/course/htor00127u/2017-2018
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
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/studiestartsproeve.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/studiestartsproeve.pdf


 

SIDE 4 AF 5 som i 2017. 

 

Ad 4) UP redegjorde for Undervisningens Dag 2018 jf.: 

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20

Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf   samt: 

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%2

0Undervisningens%20Dag.docx  

 

Ad 5) UP redegjorde for Studiestarten E18 på ToRS jf.: 

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/  

Studienævnet vedtog at invitere den nye medarbejder (AC-vejleder) der vil 

få med studiestart at gøre, som gæst, på et fremtidigt studienævnsmøde, 

hvilket UP vil forestå. 

 

Ad 6) UP redegjorde for et udkast til BA-projekt og Speciale som måske 

skal være fælles i 2019-studieordningerne, således at studieelement-

beskrivelserne bliver ens i de respektive kommende BA-2019 og KA-2019-

studieordninger. 

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af foreløbigt MW og Martin 

Schou Madsen som fulde medlemmer, og med Birgitte Schepelern Johansen 

og Annika Hvithamar som associerede rådgivende medlemmer, der går 

videre med emnet. 

 

Ad 7) UP redegjorde for to udkast til Indianske sprog og kulturer, 

studieordning BA-2019 og KA-2019, som vil blive lagt her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/  når de er 

endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet påpegede at der er meget lidt udprøvning i form at skriftlige 

opgaver på studieordningen og foreslår at mindst et element mere får 

skriftlig udprøvning. Der gøres opmærksom på at synopse også betragtes 

som skriftlig udprøvning i den sammenhæng. Endvidere mangler der 15 

ECTS med ekstern censur, hvorfor faget bedes om at finde et fagelement 

mere med ekstern censur. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningerne på vegne af studienævnet. 

 

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%20Undervisningens%20Dag.docx
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%20Undervisningens%20Dag.docx
http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/


 

SIDE 5 AF 5 Ad 8) UP redegjorde for et udkast til BA-2019 Mellemøstens sprog og 

samfund, som vil blive lagt her: 

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

sprog-og-samfund/  når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) Intet. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/

