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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 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 17. juni 2016 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Tea Sindbæk 

Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Ravinder Kaur (VIP-Asienstudier, 

ad hoc-suppleant), Niels Valdemar Vinding (VIP-Mellemøsten, 1. supple-

ant), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næstformand), Jesper Nyeng 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige 

fag, 1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (studie-

leder, observatør), Thomas Rasmussen (studenterstudievejleder, observatør), 

Gustav Ryberg Smidt (studenterstudievejleder, observatør), Maria Mun-

necke (studieordningsansvarlig mv., observatør) 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Birgitte Schepelern 

Johansen (VIP-Øvrige fag), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Anna 

Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Frederikke Bencke (Studeren-

de, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 



 

SIDE 2 AF 8 c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Planlægning af dekanens besøg i studienævnet i august 2016 samt 

fastlæggelse af møder i august. 

4) Bortfald af retskrav på et antal KA-uddannelser på ToRS. 

5) Nye fælles frister på KU under SFR 2.0. 

6) Nye fælles regler på KU for placering af prøveforsøg under SFR 2.0. 

7) Oplæg til drøftelse om fakultetets fremtidige uddannelsesportefølje. 

8) Studienævnsformandens kontorforhold. 

9) Tvangsmerit E16 

10) Specialekontrakter - Specialer overgår til Digital Eksamen pr. 1. 

august - Nyt Absalon 

11) Undervisningens dag i september 2016. 

12) Drøftelse af undervisningsevalueringspraksis på ToRS (oplæg ved 

Jesper Nyeng) 

13) Studiemiljøundersøgelsen 2016. 

14) Generelle dispensationer - Koreastudier - Tilvalgsordningen, 2007. 

15) Udlandsophold 3. semester Japanstudier - Generelle dispensationer, 

BA2015-studieordningen 

16) Udlandsophold Kinastudier 3. semester - uddelegering af 

kompetence 

17) Mellemøststudieordningen. 

18) Lukning af ”det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau 

Mellemøstens litteraturer i oversættelse, 2007-ordningen” 

19) Afsked med Grækenlandsstudier. 

20) Pilotprojekt peergrade. 

21) Vejledning ifbm. evt. kommende brugerbetaling på ToRS’ 

uddannelser efter indførelse af et ”Uddannelsesloft” 

22) Undervisningsudbud i efterårssemesteret 2016 

23) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 22. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 3. juni 2016 blev godkendt med nogle 

ændringer. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at i den konkrete sag der var på den lukkede del af 

mødet d. 3. juni, vedr. dispensation til yderligere forlængelse af studietiden, 



 

SIDE 3 AF 8 var der blevet godkendt dispensation hertil. 

 

Ad 2.a.) MW meddelte at UP fra og med næste møde i august 2016 vil 

træde i funktion som studienævnsformand igen, herunder som mødeleder af 

studienævnsmøderne. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Intet. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at frafaldsudvalget har 

indleveret sin redegørelse, som bl.a. indeholder ni konkrete indsatser til 

reduktion af frafald jf.: 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/arbejdetmedfrafald.aspx  

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endvidere at der vil blive iværksat 

et pilotprojekt i forhold at forbedre hjemmesider mhp. at forbedre 

rekrutteringen til nogle BA-uddannelser. Det vil dreje sig om et antal ToRS-

BA’er under: http://studier.ku.dk/bachelor/a-z/ som vil få opdateret deres 

sider.  

 

Ad 3) MW meddelte at dekanen fortsat tænkes inviteret til at deltage i et 

møde i studienævnet, som foreslås lagt enten tirsdag d. 16., onsdag d. 17. 

eller torsdag d. 18. august. MW vil invitere. 

Studienævnet fastlagde endvidere sit næste møde til fredag d. 12. august 

2016 kl. 10:00 til 11:30 i lokale 10.2.05. 

 

Ad 4) MW og Annika Hvithamar redegjorde for at der stadig er processer i 

gang omkring bortfald/omdannelse af retskrav på et antal uddannelser. 

 

Ad 5) MW redegjorde for nogle nye fælles frister for hele Københavns 

Universitet som følge Studiefremdriftsreformen i sin udgave 2.0. I det store 

og hele er der tale om forbedringer for de studerende, i form af 

genetablering af en pæn del af den frihed og fleksibilitet som den enkelte 

studerende nød før Studiefremdriftsreformen 1.0’s mange 

tvangsbestemmelser fjernede den. Det drejer sig fx om genindførsel af 

muligheden for at kunne eftertilmelde sig kurser kort før semesterstart i den 

eftertilmeldingsperiode der nu genindføres, samt muligheden for at kunne 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/arbejdetmedfrafald.aspx
http://studier.ku.dk/bachelor/a-z/


 

SIDE 4 AF 8 afmelde sig eksaminer i den ca. 7-dages periode som ligger i typisk marts i 

forhold til sommereksamenstermin, og i oktober i forhold til 

vintereksamensterminen, der nu igen bliver til en eksamenstilmeldings- 

eksamensafmeldings- og eksamensredigeringsperiode, hvor den altså ikke 

under Studiefremdriftsreformen 1.0 måtte bruges til eksamensafmelding. 

 

Ad 6) MW redegjorde for nogle nye fælles regler for placering af 

prøveforsøg for hele Københavns Universitet som følge 

Studiefremdriftsreformen i sin udgave 2.0. Her er der tale om at der indføres 

en mængde frihed og fleksibilitet for den enkelte studerende, som ikke 

fandtes på ToRS før studiefremdriftsreformen i det hele taget blev indført. 

Nemlig retten til at tilmelde sig eksamen/prøve i omprøveperioden (dvs. i 

syge- og reeksamensterminen i august for sommereksamens vedkommende 

og i februar for vintereksamen vedkommende) uden at have deltaget i den 

ordinære prøve, dvs. uden at have været tilmeldt, endsige være blevet 

bedømt, ved den pågældende eksamen i den ordinære eksamenstermin i juni 

for sommereksamens vedkommende og i januar for vintereksamen 

vedkommende. 

Studienævnet drøftede emnet og vedtog at det tager kraftig afstand fra dette 

uhensigtsmæssige forslag. 

Dette fordi det risikerer at medføre en usandsynligt upraktisk og meget stor 

belastning for VIP’erne og administrationen, hvor en stor del af 

eksaminerne kommer til at ligge i reeksamensterminerne i februar og 

august, når de studerende kan vælge at afmelde sig eksamen i den ordinære 

eksamenstermin, og i stedet aflægge deres første prøveforsøg i 

omprøveperioden (syge- og reeksamensterminen). 

Studienævnet bemyndigede MW og Tea Sindbæk Andersen til at forsøge at 

afværge at denne situation opstår, på enhver relevant facon. 

 

Ad 7) MW og Annika Hvithamar redegjorde for et oplæg til drøftelse om 

fakultetets fremtidige uddannelsesportefølje, som er sendt i høring, nemlig: 

https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Notat%20HUMs%

20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf samt: 

https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Følgebrev%20Proc

es%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pd

f   

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet bemyndigede Tea Sindbæk Andersen og Birgitte Schepelern 

Johansen til at udarbejde studienævnets bidrag til denne høringsproces. 

https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Notat%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Notat%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Følgebrev%20Proces%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Følgebrev%20Proces%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/Høring%20Følgebrev%20Proces%20HUMs%20fremtidige%20uddannelsesportefølje%20juni%202016.pdf


 

SIDE 5 AF 8  

Ad 8) MW redegjorde for at studienævnets formand (for øjeblikket UP) bør 

have et velplaceret kontor der er stort nok til at der er plads til et mødebord. 

Dette fordi studienævnsformanden holder en hel del møder, det er ofte 

nødvendigt at de foregår impromptu og de omhandler ofte ganske 

personfølsomme emner, og de kan derfor dårligt afholdes i vanlige 

mødelokaler eller i kroge rundt omkring el.lign. 

Ledelsen har truffet beslutning om at studienævnsformand UP foreløbigt 

beholder sit kontor, som har plads til et mødebord og som er velplaceret på 

3. sal i bygning 10. Samtidig er der blevet truffet beslutning om at de 

studerendes fagrådslokale 10.3.53 bliver inddraget til studievejledningen. 

Studienævnet vedtog at det finder at denne løsning er utilfredsstillende, 

fordi både de studerende bør sikres ordentlige lokaleforhold i form af et 

egentligt fagrådslokale, samtidig med at studienævnsformanden sikres et 

velplaceret kontor med plads til et mødebord. 

 

Ad 9) MW redegjorde for et udkast til en studienævnsvedtagelse vedr. 

tvangsmeritoverførsel ved optaget på ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. 1. 

september 2016. 

Studienævnet vedtog vedtagelsen. 

Den er placeret på:  

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

E16.pdf  

 

Ad 10) MW redegjorde for nogle emner omkring specialekontrakter, 

aflevering af specialer i Digital Eksamen samt Nyt Absalon jf.: 

https://intranet.ku.dk/undervisning/digital_eksamen/Sider/default.aspx#vejle

dninger samt: http://absalon.hum.ku.dk/nytabsalon/  

 

Ad 11) MW redegjorde for undervisningens dag der vil blive afholdt i 

september 2016, med emnet: ”Samundervisning og tværundervisning”. Der 

vil være inspirationsoplæg fra undervisere på ToRS og fra andre institutter 

på Det Humanistiske Fakultet, omkring deres konkrete erfaringer. Det blev 

foreslået at invitere en underviser fra RUC, fordi de må have stor erfaring 

med samundervisning og tværundervisning i regi af deres basisuddannelser. 

Der vil også være et oplæg omkring nogle laboratorier. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E16.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E16.pdf
https://intranet.ku.dk/undervisning/digital_eksamen/Sider/default.aspx#vejledninger
https://intranet.ku.dk/undervisning/digital_eksamen/Sider/default.aspx#vejledninger
http://absalon.hum.ku.dk/nytabsalon/


 

SIDE 6 AF 8 Ad 12) Jesper Nyeng redegjorde for at undervisningsevaluering fylder 

stadig mere i forbindelse med institutionsakkreditering mv. 

Det nye delfi-skema (jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/delfi-skema.docx) er 

der fordele og ulemper ved. Det viser sig fx at det tager længere tid at 

anvende i praksis på et kursushold end forventet, og det bør overvejes om 

man bør gå tilbage til individuelle evalueringsskemaer for hver studerende 

på kurset. Hertil kan underviseren så evt. skrive sine egne kommentarer og 

overlevere alle individuelle skemaer samt egne kommentar til studienævnets 

undervisningsevalueringsudvalg. 

Endvidere blev det anført at man centralt fra Nørregade, overfor alle 

studienævn ved Det Humanistiske Fakultet, har indskærpet at praksis vedr. 

indplaceringen af kurser som enten A-, B-, eller C-kurser skal ændres. Hidtil 

er en høj procentdel (over 80%) af alle kurser på ToRS blevet evalueret som 

A-kurser, men sådan må det ikke være fremover. Nu skal praksis blive, at 

kun nogle få helt exceptionelt gode kurser må rates som A-kurser, mens 

hovedparten nu skal B-rates (eller C-rates). 

Undervisningsevaluerings fremtid blev drøftet, og det blev nævnt at der bør 

skelnes mellem en formativ evaluering, som er det delfi-skemaet egner sig 

til. En sådan skal finde sted under kursets afvikling, i fortrolighed og tillid 

mellem underviseren og kursusholdet, som didaktisk-pædagogisk redskab, 

mhp. at identificere styrker og svagheder ved kurset til alles interne gavn. 

Summativ evaluering derimod, bør ligge når relationen mellem underviser 

og kursushold er slut, dvs. helst efter at eksamen er afholdt, men før 

karakteren er blevet overleveret til den studerende. Det er vanskeligt at 

foranstalte ved mundtlige eksaminer, men i forhold til skriftlige 

hjemmeopgaver og skriftlige stedprøver (præsenseksaminer) bør det kunne 

arrangeres elektronisk, og måske også med tvang, således at den studerende 

ikke kan få oplyst sin karakter for hjemmeopgaven eller den skriftlige 

stedprøve inde i det relevante EDB-system, før vedkommende har foretaget 

sin individuelle evaluering af kurset. Den summative evaluering tjener andre 

formål, fx at ledelsen kan blive opmærksomme på undervisere hvis kurser 

konsekvent og over tid evalueres lavt. 

 

Ad 13) MW redegjorde for nogle resultater af Studiemiljøundersøgelse 

2016 jf.: 

https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoeg

elsen/Sider/default.aspx  

 

Ad 14) MW redegjorde for et udkast til nogle generelle dispensationer vedr. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/delfi-skema.docx
https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoegelsen/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoegelsen/Sider/default.aspx


 

SIDE 7 AF 8 Koreastudier BA-2007-tilvalgsstudieordningen. 

Studienævnet vedtog dispensationerne og bemyndigede MW til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 15) MW redegjorde for et udkast til nogle generelle dispensationer vedr. 

udlandsopholdet på 3. semester af BA i Japanstudier under BA-2015-

studieordningen. 

Studienævnet vedtog dispensationerne og bemyndigede MW til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 16) MW redegjorde for et udkast til uddelegering af kompetencer vedr. 

udlandsopholdet på Kinastudier BA 3. semester. 

Studienævnet vedtog uddelegeringerne af kompetence og bemyndigede MW 

til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, 

at færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) MW redegjorde for et udkast til en ny Studieordning for det centrale 

fag på bachelorniveau i Mellemøststudier, med profil i arabisk, hebraisk, 

persisk eller tyrkisk. 2017-studieordningen. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede MW til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 18) MW redegjorde for et udkast til lukning af ”det enkeltstående 

tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse, 

2007-ordningen” 

Studienævnet vedtog lukningen og bemyndigede MW til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 19) MW redegjorde for at Grækenlandsstudier har indkaldt til 

afskedsreception for sig selv, lørdag d. 25. juni 2016 kl. 17.15 på balkonen 

over KUA1-kantinen. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at den nedsatte 

task-force til sikring af en form for fremtid for Grækenlandsstudier som 



 

SIDE 8 AF 8 forskningsfag og måske også som undervisningsfag (på tilvalgsniveau) 

øjensynligt intet har foretaget sig. I hvert fald ikke noget der har produceret 

synlige resultater af nogen art. 

Dette på trods af studienævnets gentagne forsøg på at få sat skub i 

processen. Der er således ikke på nuværende tidspunkt noget der tyder på at 

Grækenlandsstudier får nogen form for fremtid, hvilket der er studerende 

der ærgrer sig over, fordi de fx ønsker sig tilvalgskurser indenfor 

Grækenlandsstudier, som der ikke er noget der tyder på at der vil blive 

udbudt nogen af fremover. 

 

Ad 20) Udskudt til næste møde.  

 

Ad 21) MW redegjorde for forhold omkring vejledning ifbm. evt. 

kommende brugerbetaling på ToRS’ uddannelser efter indførelse af et 

”Uddannelsesloft” jf.: http://universitetsavisen.dk/politik/fortsat-uklarhed-

om-uddannelsesloft-efter-samrad  

 

Ad 22) Annika Hvithamar redegjorde for at ca. 5-10 af de i 

efterårssemesteret 2016 planlagte kurser vil blive aflyst pga. for få tilmeldte. 

Studienævnet godkendte kursusudbuddet for efterårssemesteret 2016, til 

studieledelsens endelige fastlæggelse af præcis hvilke kurser der skal 

aflyses. 

 

Ad 23) Intet. 

http://universitetsavisen.dk/politik/fortsat-uklarhed-om-uddannelsesloft-efter-samrad
http://universitetsavisen.dk/politik/fortsat-uklarhed-om-uddannelsesloft-efter-samrad

