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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  16. NOVEMBER 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 16. november 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 Stjernholm (VIP-Religion, 1. suppleant), Simon Beierholm (Stude-

rende, Religion, næstformand), Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellem-

østen), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, Suppleant), 

Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (vicestudieleder, observatør), 

Maria Munnecke (studieordningsansvarlig, observatør), Johanne Furu (stu-

denterstudievejleder, observatør), Mathilde Fjeldgaard (studenterstudievej-

leder, observatør), Thomas Brudholm (ToRS fællesfag/Videnskabsteori-

tovholder, observatør, til stede under punkt 8) 

 

Fraværende: Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) Frederikke 

Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 



 

SIDE 2 AF 5 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Udfasning af studieordninger. 

4) Censorformandsskabsrapport fra Persisk. 

5) Censorformandsskabsrapport fra Kinastudier. 

6) Status studiestartsprøver. 

7) Optagsprofiler. 

8) Generel dispensation for Videnskabsteori (ToRS fællesfag) for 

forårssemesteret 2016. 

9) KA i Koreastudier. 

10) Optagelsessamtaler for ansøgere til BA  

11) Censorformandsskabsårsberetning for Eskimologi og Arktiske 

Studier. 

12) Censorformandskabsberetning for 2014-15 for faget Assyriologi. 

13) Censorberetning vedr. Grækenlandsstudier. 

14) Indledende drøftelser vedrørende opdatering af studienævnets 

forretningsorden. 

15) Kursustilmeldinger i forårssemesteret 2016. 

16) Årlig beretning - censorformandskabet for nærorientalsk arkæologi. 

17) Retningslinjer for diverse. 

18) Sagsnotat vedr. reeksamen og prøver ved ikke-godkendt aktiv 

undervisningsdeltagelse. 

19) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. Det blev anført at den indeholdt 

mange punkter. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 2. november 2015 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) Ingen. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at undervisningsevalueringsudvalget vil rundsende 

beskeder og information om hvorledes og hvornår slutevalueringen af 

undervisningen i efterårssemesteret 2015 skal foretages. 

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

sager. 



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Tine Roesen meddelte at man arbejder med 

færdigplanlægningen af undervisningen i forårssemesteret 2016, herunder 

DVIP-allokeringen. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes ”§ 19. Overgangsbestemmelser.” i de 

nye BA 2015 studieordninger (dvs. fx på side 18 i: 

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

eligionsvidenskab_ba.pdf) nu til alt held skal fejlrettes, efter at studienævnet 

har presset på i sagen ad flere omgange, ligesom flere andre institutter har 

gjort det. 

Ændringen består at det i tråd med mangeårig dansk universitetspraksis på 

området nu bliver præciseret, at de tidligere BA-studieordninger (fx BA 

2010-studieordninger) kun ”lukkes” i den forstand at man holder op med at 

udbyde undervisning specifikt frem mod den gamle studieordnings 

eksaminer. Men de studerende optaget under en sådan, skal som 

udgangspunkt altid blive på deres gamle studieordning deres BA ud, med 

mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, fx ganske kraftig 

forsinkelse. De skal så efter behov aflægge eksaminer fra deres gamle 

ordning på baggrund af kurser der ellers som udgangspunkt fører frem i 

mod den korresponderende eksamen fra BA 2015-studieordningen, hvilket 

altid har været normal, fagligt forsvarlig, og relativt velfungerende praksis 

på ToRS, og fx også blev praktiseret ved det foregående skifte fra BA 2005 

til BA 2010-studieordningerne. 

 

Ad 4) UP redegjorde for en Censorformandsskabsrapport fra Persisk. 

 

Ad 5) UP redegjorde for en Censorformandsskabsrapport fra Kinastudier. 

 

Ad 6) UP redegjorde for de afholdte studiestartsprøver på et antal af ToRS’ 

BA-uddannelser i efterårssemesteret 2015. I alt 316 studerende har været 

tilmeldt studiestartsprøven, fordelt på 15 BA’er, ud af hvilke 253 har bestået 

den ordinære prøve, mens de øvrige enten har bestået omprøven, fået 

dispensation til slet ikke at deltage, er blevet udmeldt, eller har kurs mod at 

blive det, eller selv har meldt sig ud, eller evt. befinder sig i en helt sjette 

relevant situation. Det ser ud til at bevidstheden om studiestartsprøven er 

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


 

SIDE 4 AF 5 med til at afklare de studerende om hvorvidt de studerer eller ikke – således 

at de evt. selv melder sig ud hellere end at blive smidt ud. Bliver de udmeldt 

af universitetet kan de ikke senere søge optagelse på samme fag igen. 

  

Ad 7) UP redegjorde for nogle optagsprofiler som ligger på: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/studieanalyser/ Drøftelser fandt sted, 

under hvilke det blev nævnt at der er varians mellem de studerendes 

gymnasiale karaktergennemsnit og alder på tværs af de respektive ToRS-

BA-uddannelser. 

 

Ad 8) Thomas Brudholm og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes der 

ønskes udarbejdet en generel dispensation for ToRS 

fællesfag/Videnskabsteori, til brug for forårssemesteret 2016. 

Der vil formodentlig blive tale om over 400 studerende i alt, fordi 

placeringen af studieelementet er flyttet fra 4. semester til 2. semester for de 

Religionsvidenskabsstuderende (som har et stort BA-optag), gældende fra 

og med BA 2015-studieordnignen, hvilket indebærer at lige netop 

afviklingen i forårssemesteret 2016 bliver med særlig mange studerende. 

Dette fordi det hold studerende der startede på BA i Religionsvidenskab pr. 

1. september 2015 under BA-2015-studieordningen har Videnskabsteori på 

deres 2. semester, som falder i forårssemesteret 2016, mens det sidste hold 

der startede på BA-2010-studieordnignen pr. 1. september 2014 har deres 

ToRS fællesfag (som studieelementet hed her) på deres fjerde semester som 

også falder i forårssemesteret 2016. 

Hertil kommer at der var et antal problemer med eksamensformen og 

koblingen mellem fællesdelen og de respektive fagspecifikke dele under 

afviklingen i forårssemesteret 2015, så der er af flere forskellige årsager 

behov for at gennemtænke alt grundigt i forhold til afviklingen i 

forårssemesteret 2016, så alt kan gå hensigtsmæssigt for sig. 

 

Ad 9) Udskudt til næste møde. 

 

Ad 10) Udskydes til næste møde. 

 

Ad 11) UP redegjorde for en Censorformandsskabsårsberetning for 

Eskimologi og Arktiske Studier. 

 

Ad 12) UP redegjorde for Censorformandskabsberetning for 2014-15 for 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/studieanalyser/


 

SIDE 5 AF 5 faget Assyriologi. 

 

Ad 13) UP redegjorde for Censorberetning vedr. Grækenlandsstudier. 

 

Ad 14) UP redegjorde for den nugældende forretningsorden: 

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

_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf  

På et antal punkter trænger forretningsordenen til at blive opdateret, så den 

svarer bedre til de faktiske praksisser.  

Studienævnet nedsatte et udvalg med deltagelse af UP, Simon Beierholm, 

Gustav Ryberg Smidt og Alex K. Tonnesen, med henblik på udarbejdelse af 

et udkast til ny forretningsorden. 

 

Ad 15) Studieledelsen v/Tine Roesen redegjorde for en oversigt over 

kursustilmeldinger i forårssemesteret 2016. Et antal kurser med få 

tilmeldinger vil blive omdannet til individuel vejledning, jf. praksis. 

 

Ad 16) UP redegjorde for en årlig beretning fra censorformandskabet for 

nærorientalsk arkæologi. 

Et emne der nævnes i rapporten, som har relativt bred relevans på ToRS 

blev drøftet. Nemlig spørgsmålet om engelsksprogethed og 

dansksprogethed, der er særlig aktuelt på Nærorientalsk arkæologi, hvor en 

stor del af det videnskabelige personale ikke har dansk som modersmål, og 

hvor en stor del af undervisningen og de skriftlige hjemmeopgaver foregår 

og udarbejdes på engelsk. Dette punkt vil blive taget op med faget af 

studieledelsen. 

 

Ad 17) Udskudt til næste møde. 

 

Ad 18) Udskudt til næste møde. 

 

Ad 19) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf

