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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  18. APRIL 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 18. april 2018 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Simon Stjernholm (VIP-Religion, 

1. Suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johan-

sen (VIP-Øvrige fag), Stine Simonsen Puri (VIP-Øvrige fag, 1. Suppleant), 

Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard 

(Studerende, Asien), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), 

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

Mellemøsten), Johanne Øllgaard Holm (Studerende, Religion, 2. suppleant), 

Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), 

Gustav Ryberg Smidt (Studenterstudievejleder, observatør), Felicia Sjørvad 

(Studenterstudievejleder, observatør), Karina Klaris Dich (Studenterstudie-

vejleder, observatør), Thomas Rasmussen (Studenterstudievejleder, obser-

vatør), Dorthe Rozalia Horup (AC-vejleder på ToRS, inviteret gæst under 

punkt 3) 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 



 

SIDE 2 AF 5 b. Godkendelse af referat 

c. Udpegning af repræsentant 

d. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) De nye strukturer for studievejledning på ToRS samt Deltagelse og 

planer for Pitstop 1 og 2 studieprocessamtaler. 

4) Årsberetning fra censorkorps for Assyriologi, 2017. 

5) Undervisningens dag 2018. 

6) Orientering om ansøgertal for kvote 2. 

7) Afklaring: Evalueringssystem til HUM. 

8) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag 

med særligt henblik på tilvalg: Implikationer på ToRS. 

9) ToRS på Tværs arrangement. 

10) Uddannelsesredegørelser 2018 og revision af procedurer 

11) Det nye Videnskabsteori-studieelement i BA 2019-

studieordningerne. 

12) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 4. april 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at rektor har imødekommet studienævnets indstilling, 

og udpeget studerende Asta Salicath Halvorsen som medlem i Studienævnet 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområdet Øvrige 

fag, for resten af valgperioden. 

 

Ad 1.d.) 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_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


 

SIDE 3 AF 5 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  

UP meddelte at der ville blive holdt et møde for studentermedlemmerne af 

studienævnet efter studienævnsmødet. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Intet. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der vil blive lavet nye 

regler for Barstionen, efter hvilke fredagsbaren skal lukke tidligere, samt 

andre stramninger, f.eks. lukning i længere perioder ved overtrædelse af 

ordensreglerne for baren o.l.  

 

Ad 3) Studienævnet drøftede et antal emner med den inviterede gæst AC-

vejleder Dorthe Rozalia Horup, bl.a. de nye strukturer for studievejledning 

på ToRS samt omkring Pitstop 1 og 2 studieprocessamtalerne, hvis evt. 

skemalægning og følelsesorienterede indhold, var blandt de drøftede emner. 

 

Ad 4) UP redegjorde for årsberetningen fra censoren for Assyriologi, 2017. 

 

Ad 5) UP redegjorde for undervisningens dag der holdes 24. maj 2018 

under overskriften ”Undervisningsudvikling”. Der kommer invitation rundt 

i ToRSnyt. 

 

Ad 6) UP redegjorde for nogle ansøgertal for kvote 2 jf.: 

http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/  

samt: http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-

optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/  samt: 

http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-

optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/hum/  samt: 

http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-

optagelse/dispensation/karakterkrav/  

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes Det Humanistiske Fakultet nu har slået 

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://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/hum/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2018/kvote-2-i-alt/hum/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/dispensation/karakterkrav/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/dispensation/karakterkrav/


 

SIDE 4 AF 5 sig sammen med resten af KU om at få den samme løsning til alle fakulteter 

omkring undervisningsevaluering. Der sigtes mod at kunne komme til at 

evaluere efterårssemesteret 2018 i systemet, og KU-IT vil kontakte Arcanic 

omkring en samlet KU-kontrakt på systemunderstøttelse til 

undervisningsevaluering. Dvs. denne evalueringspraksis vil finde sted for 

sidste gang i forårssemesteret 2018: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/   

 

Ad 8) Studienævnet vedtog denne opdatering af nogle retningslinjer: 

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

in-

jer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__ti

lvalg_implikationer_p__tors.pdf/  

 

Ad 9) Amanda Brødsgaard redegjorde for hvorledes der fredag d. 20. april 

2018 afholdes ToRS på Tværs’ femte arrangement, ved hvilket alle er meget 

velkomne. ToRS På Tværs er en studenterorganisation der har det formål at 

skabe og styrke de bånd, der er imellem de mange forskellige uddannelser 

på vores institut.  Temaet for næste arrangement er ”alt det vi ikke må” jf.: 

https://www.facebook.com/events/197320937692905/   

 

Ad 10) UP redegjorde for en indsendt uddannelsesredegørelse 2018 for 

ToRS, der bl.a. indeholder punkterne: ”En stærk sprogfaglighed og bære-

dygtige uddannelser”, ”Fra uddannelsesmatrix til kursusmatrix” samt ”Små 

fag – store horisonter”. 

 

Ad 11) UP redegjorde for et udkast til et nyt Videnskabsteori-studieelement 

i de kommende BA 2019-studieordninger, som indeholder disse 

prøvebestemmelser: 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervis-

ningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består i: 

- Tilstedeværelse i min. 75 % af fællesundervisningen 

Omfang: Hjemmeopgave: 6-10 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen. 

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.   

Aktiv deltagelse godkendes af underviseren. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_implikationer_p__tors.pdf/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_implikationer_p__tors.pdf/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_implikationer_p__tors.pdf/
http://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://www.facebook.com/events/197320937692905/


 

SIDE 5 AF 5  

Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:  

Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen.    

Prøveform: Bunden hjemmeopgave. 

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.    

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.    

Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.    

Tilladte hjælpemidler: Alle. 

Særlige  

bestemmelser 

For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte 

aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamens-

termins afslutning. 

 

Drøftelser fandt sted om disse bestemmelser, og det blev oplyst at 

Asiengruppens fagmiljø, inklusiv repræsentanter for de studerende, synes 

det er problematisk, at der kun er aktiv undervisningsdeltagelse som krav på 

fællesdelen (dvs. ved fællesundervisningen), og ikke på de fagspecifikke 

kurser. Det foreslås derfor ændrer i de nye BA-2019-studieordninger, 

således at der også bliver krav om aktiv undervisningsdeltagelse, i en eller 

anden form, på de fagspecifikke kurser. 

Drøftelser fandt sted om emnet, og studienævnet vedtog at lade sine 

medlemmer indsamle holdninger og ønsker fra deres respektive 

repræsentationsområder, hvorefter emnet tages op igen på næste 

studienævnsmøde. 

 

Ad 12) Intet. 


