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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  17. JUNI 2011 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 
Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 17. juni 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Mads 
Damgaard (Studerende, Religion, næstformand), Thea Larsen (Studerende, 
Østeuropa), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Frederik Juel 
Andersen (Studerende, Øvrige fag), Alex K. Tonnesen (sekretær) 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind 
(VIP-Religion, studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Nanna Theilgaard 
(Studerende, Mellemøsten), Rune Rattenborg (Studerende, suppleant, 
Mellemøsten) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
b. Nævnsmedlemmer 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Studieordningsændring for Kandidatuddannelsen i Indianske Sprog 
og Kulturer - 2008-studieordningen. 



 

SIDE 2 AF 5 4) ToRS-fællesfag. 
5) Praktikgodkendelse på Komparative Kulturstudier henholdsvis andre 

fag. 
6) Studieordningsrettelse i Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-

niveau i Assyriologi 2007-ordningen. 
7) Evt. 

 

Ad 1.) Næstformand og mødeleder Mads Damgaard konstaterede 
indledningsvist at nævnet var beslutningsdygtigt, da over halvdelen var 
mødt op, nemlig 6 medlemmer, hvilket kræves jf. § 12 stk. 2 i 
Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 
(http://www.ku.dk/regel/1/0110.html). 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 19. maj 2011 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget, da hun ikke var til stede. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte fra Akademisk Råds møde afholdt d. 7. 
juni, hvor det samlede input fra Det Humanistiske Fakultet til Strategi 2016 
(https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaStrategi2016/Sider/Strategi2016.aspx) 
for Københavns Universitet blev drøftet. Det vil sandsynligvis indeholde en 
anbefaling om at alle studerende fra hele universitetet skal have mulighed 
for at tilegne sig et 3. sprog, ud over typisk dansk og engelsk, på 
propædeutisk niveau. Herudover er der et internationaliseringsaspekt i 
fakultetets input til Strategi 2016, der bl.a. omhandler øget udrejse for 
studerende samt evt. øgede muligheder for det videnskabelige personale for 
at deltage i internationale forskernetværk mv. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at på det samme dag afholdte 
”Stormøde med rektoratet om humanioras fremtid”, havde rektor fremlagt at 
han indstillede til bestyrelsen at der ud over den finanslovsbestemte 
ministerielle småfagsbevilling der omfatter nogle fag, vil blive etableret en 
KU-intern småfagsbevilling, der vil tilføre 1,25 mio. kr. pr. år pr. småfag til 
en række yderligere småfag, samt at der ikke vil blive krævet intern skat af 
disse midler, men at de vil gå direkte til de pågældende småfag. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at det på et nyligt afholdt 
bestyrelsesmøde for Københavns Universitet, ifølge Studenterrådet, var 
blevet vedtaget at overskuddet fra 2010 vil blive lagt til egenkapitalen samt 



 

SIDE 3 AF 5 søgt anvendt til at afbøde faldet ud over skrænten, som er det generelle fald i 
bevillinger der imødeses over de kommende år. 

Pia Johansen spurgte til de fakultetsinterne planer, Strategi for fremtidens 
humanistiske uddannelseslandskab 
(https://intranet.ku.dk/hum/uddannelser/Sider/default.aspx), og det blev her 
oplyst at denne ikke er taget af bordet, og at den ikke hænger snævert 
sammen med Strategi 2016 for hele Københavns Universitet. 

Mads Damgaard meddelte endeligt at et kvote 2-optagelsesmøde havde 
fundet sted, hvorpå ansøgninger om optagelse var blevet prioriteret. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte ikke noget da han ikke var til stede.  

 

Ad 3) Studienævnet vedtog ændringen. Den indebærer at eksamen i 
”47300314 Etnografi i Mesoamerika” 3) under Kandidatuddannelsen i Indi-
anske Sprog og Kulturer - 2008-studieordningen, fremover skal være karak-
terbedømt, således at praktikforløbet ikke længere behøver at være det (jf. 
dispensation vedtaget på studienævnsmødet afholdt d. 8. april 2011) for at 
uddannelsen lever op til Eksamensbekendtgørelsens § 23 stk. 2’s krav ly-
dende på at ”Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke god-
kendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens 
ECTS-point.” 

 

Ad 4) Margaret Mehl og Thea Larsen meddelte at der stadig er planlagt et 
møde med deltagelse af relevante parter, omhandlende evaluering af ToRS-
fællesfag samt fremtidig strukturering, hvor bl.a. emnet eksamenssprog, 
hvis dansktalende lærer ikke forefindes, samt andre relevante emner, kan 
blive grundigt drøftet. Thea Larsen lovede at tage skridt i retning mod 
sikring af at denne mødeindkaldelse foranstaltes.  

 

Ad 5) Studienævnet godkendte praksis angående 
praktikforhåndsgodkendelse på Komparative Kulturstudier henholdsvis 
andre fag. Denne indebærer at forhåndsgodkendelse af BA-
tilvalgspraktikken på Komparative Kulturstudier kræver faglig 
forhåndsvurdering attesteret ved underskrift af vejleder/praktikansvarlig på 
blanketten ”ToRS Praktikkontrakt for Komparative Kulturstudier” 
(http://tors.ku.dk/studievejledning/tilvalg/praktik/2010praktikkontrakt_Tors
_KomKultur.pdf/), i modsætning til de øvrige ToRS-(KA)-uddannelsers 
praktikmoduler, hvor den studerende selv skriver navnet på vejleder ind 
efter at have talt med vedkommende, men uden dennes underskrift, på 



 

SIDE 4 AF 5 blanketten ”ToRS Praktikkontrakt” (http://tors.ku.dk/studievejledning-
skemaer/2011_Praktikkontrakt_Tors_almindelig_KA_niveau.doc/)  

Det blev anført at en mulighed mhp. tydeliggørelse i den forbindelse kunne 
være at lade beskrivelsen af nederste venstre felt på blanketten ”ToRS 
Praktikkontrakt for Komparative Kulturstudier” ændre fra ”Vejleder (dvs. 
en underviser på Komparative Kulturstudier)” til fx ”Vejleders navn og 
underskrift (dvs. en underviser på Komparative Kulturstudier)” mens 
nederste venstre felt på blanketten ”ToRS Praktikkontrakt” kunne ændres 
fra ”Vejleder (dvs. en underviser på ToRS)” til ”Vejleders navn (dvs. en 
underviser på ToRS)” 

[red.: Der er efterfølgende sket ændringer af denne praksis, således at 
forhåndsgodkendelse af BA-tilvalgspraktikken på Komparative 
Kulturstudier nu kræver elektronisk (og altså ikke ved underskrift) attesteret 
faglig forhåndsvurdering af vejleder/praktikansvarlig.”] 

I tråd hermed blev det fundet hensigtsmæssigt at der var blevet lagt planer 
for at hjemmesiden 
http://komparativekulturstudier.ku.dk/studievejledning/kandidat/praktik/, 
der indeholder den generelle vejledning for ToRS-(KA)-uddannelsernes 
(standardiserede) praktikmoduler, blev slettet og evt. erstattet af et link til 
den korrekte side 
http://komparativekulturstudier.ku.dk/studievejledning/tilvalg/praktik/, da 
der ikke findes et praktikmodul på KA-(tilvalgs-)uddannelsen i 
Komparative Kulturstudier, hvor al praktik finder sted på BA-(tilvalgs-
)niveau under den særlige struktur og forhåndsgodkendelsesprocedure der 
her gør sig gældende. 

 

Ad 6) Studienævnet vedtog rettelsen i Studieordning for tilvalgsstudiet på 
BA-niveau i Assyriologi 2007-ordningen. Den indebærer at der for eksamen 
i ”Samfund 1 (fagelementnr 46991002)” ændres til ”Censurform: Intern 
(eksaminator er censor).” 

NB MEGET VIGTIGT HVAD ANGÅR STUDIEORDNINGER I DET 
HELE TAGET! 

Det er et problem at interne eksaminer ifølge fakultets retningslinjer skal 
have indskrevet i studieordningerne at censurform er intern også selvom der 
er tale om eksaminer uden en censor. Dette har gjort at der i 
studieordningerne står ” Censurform: Intern censur” både for eksaminer 
med en censur og eksaminer uden en censor. Fakultetet har dog meddelt at 
det er i orden at løse problemet ved at skelne mellem: ”Censurform: intern 
censur” hvor der er så er en intern censor og ”Censurform: intern censur 
(eksaminator er censor)”, hvor der ikke er en censor. Studienævnet 



 

SIDE 5 AF 5 opfordrede i den forbindelse sine medlemmer og de relevante fagansvarlige, 
til at melde tilbage til studienævnet, (dvs. i denne sammenhæng Ulla Prien 
eller Alex Tonnesen), hvis der findes steder i studieordninger, hvor der i 
studieordningen står ”Censurform: intern censur” og hvor dette skal ændres 
til ”Censurform: intern censur (eksaminator er censor)”. 

Det vil vise sig hvor hurtigt disse rettelser vil kunne blive identificeret og 
ekspederet, da det også afhænger af hvor hurtigt fakultetet er i stand til at 
ekspedere de studieordningsændringer, der er vedtaget på dette møde og 
hvor hurtigt ændringerne kan tilføjes i STADS. 

 

Ad 7) Det af studienævnet nedsatte evalueringsudvalgs fremtidige arbejde 
blev drøftet. 

Næste studienævnsmøde blev fastlagt til fredag d. 19. august kl. 10:00 til 
12:00, der laves af studienævnssekretæren en doodle indeholdende en 
generisk uge mhp. fastlæggelse af mødedag og mødetidspunkt for 
efterårssemesteret 2011. 


