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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 10:30 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Holger Klint 

(Studerende, Religion, næstformand), Amanda Brødsgaard (Studerende, 

Asien), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, ob-

servatør), Dorthe Rozalia Horup (AC-vejleder, observatør), Felicia Sjørvad 

(Studenterstudievejleder, observatør), Thomas Rasmussen (Studenterstudie-

vejleder, observatør), Marianne Kold (Administrativ medarbejder fra Det 

Humanistiske Fakultets uddannelsesadministration, inviteret gæst under 

punkt 3), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra ToRS, observa-

tør)  

 

Fraværende: Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Clara 

Marie Westergaard (Studerende, Mellemøsten). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 



 

SIDE 2 AF 6 c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Besøg af KA-optag vedr. optag på kandidatuddannelser pr. 1. 

september 2018. 

4) Afholdt stormøde om den nationale sprogstrategi. 

5) Evt. udtalelse om forkortelsen af specialelængden. 

6) Fastlæggelse af mødedag og tid for studienævnet i forårssemesteret 

2018. 

7) Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. 

8) Rapport over afdækkende undersøgelse blandt KUs aftagerpaneler. 

9) Ansøgningsprocedure til tilvalg i udlandet er overgået til KUforms 

per 15. december 2017. 

10) BA-studiestartsundersøgelse 2017. 

11) Notat om Censorkorpset for Globale sprog- og områdestudier. 

12) Udpegning af optagelsesudvalgsmedlemmer til kvote 2-

optagelsesudvalgsmøder i 2018. 

13) Maksimale studietider for kandidatstuderende. 

14) Pensumbestemmelser for bachelortilvalget i arabisk, 2017-

ordningen. 

15) Undervisningens dag i forårssemestret 2018. 

16) Nedsættelse af en mini-arbejdsgruppe til at udarbejde et nyt 

fagelement til projektorienteret forløb til de nye KA-studieordninger. 

17) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 7. december 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) MW og Amanda Brødsgaard meddelte at et nedsat udvalg 

forbereder sin indsats for at forbedre studienævnets, og andres, adgang til 

dokumenter på KUnet, 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  

 

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


 

SIDE 3 AF 6 Ad 2.a.) UP meddelte at der har været visse udfordringer under 

eksamensafviklingen ved den ordinære vintereksamen 2017/2018. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte at hendes 

repræsentationsområde agter at indstille en VIP’er til udpegning som 2. 

suppleant, udover 1. suppleant Stine Simonsen Puri. 

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at Tibetologi og Indologi er fjernet fra 

småfagsbevillingen i den endelige finanslov for 2018 og at der afholdes 

åbningsarrangement for de nye studenterområder på 3. sal i bygning 10 

fredag d. 9. februar 2018. Området foreslås omdøbt til Silkevejen. 

 

Ad 3) Den inviterede gæst Marianne Kold redegjorde for optaget på 

kandidatuddannelser pr. 1. september 2018, jf. de relevante hjemmesider, 

fx: http://studier.ku.dk/kandidat/tvaerkulturelle-studier/ansoegning-og-

optagelse/  og: http://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-

og-optagelse/  

 

Ad 4) UP og Annika Hvithamar redegjorde for et på ToRS afholdt stormøde 

om den nationale sprogstrategi jf.: https://uvm.dk/-

/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-strategi-for-styrkelse-af-

fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf  samt: https://uvm.dk/-

/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-arbejdsgruppens-anbefalinger-

til-national-sprogstrategi-december-2016.pdf  

Studienævnet vedtog at invitere Tine Roesen til sit næste møde til drøftelser 

om emnet. 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes specialer vil blive kortere (50-60 

normalsider) og vil skulle skrives på kortere tid, jf.: 

https://www.magisterbladet.dk/news/2017/november/kuskaererigenkorteres

pecialerogmindretidtilvurdering  samt: 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20und

ervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20

p%C3%A5%20KU.pdf  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet vedtog at UP udformer og afsender en udtalelse om 

http://studier.ku.dk/kandidat/tvaerkulturelle-studier/ansoegning-og-optagelse/
http://studier.ku.dk/kandidat/tvaerkulturelle-studier/ansoegning-og-optagelse/
http://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/
http://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-arbejdsgruppens-anbefalinger-til-national-sprogstrategi-december-2016.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-arbejdsgruppens-anbefalinger-til-national-sprogstrategi-december-2016.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/paa-tvaers/pdf/171128-arbejdsgruppens-anbefalinger-til-national-sprogstrategi-december-2016.pdf
https://www.magisterbladet.dk/news/2017/november/kuskaererigenkorterespecialerogmindretidtilvurdering
https://www.magisterbladet.dk/news/2017/november/kuskaererigenkorterespecialerogmindretidtilvurdering
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf


 

SIDE 4 AF 6 forkortelsen af specialelængden samt forkortelsen af 

specialeskriveperioden, på vegne af studienævnet. 

UP vil endvidere identificere hvem der skal modtage studienævnets 

udtalelse. 

 

Ad 6) Studienævnet fastlagde sin mødedag og tid i forårssemesteret 2018 til 

onsdage i lige uger fra 13:00 til 15:00 i lokale 10.2.05, startende med det 

konstituerende møde onsdag d. 21. februar 2018. 

 

Ad 7) UP redegjorde for et nyt bevillingssystem for de videregående 

uddannelser jf.: https://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-

uddannelser  samt: 

https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Nyt_taxametersystem_laegger_op_t

il_politisk_styring.aspx  samt: https://uniavisen.dk/bureaukrati-mere-

fremdrift-og-mistede-millioner-det-betyder-bevillingsreformen-for-ku/  

 

Ad 8) UP redegjorde for en rapport over en afdækkende undersøgelse blandt 

KUs aftagerpaneler, nemlig denne: http://cip.ku.dk/sprogstrategisk-

satsning/formidling/rapporter/aftagerpanel-sprog/Aftagerpaneler.pdf  

 

Ad 9) UP redegjorde for at ansøgningsproceduren til tilvalg i udlandet er 

overgået til KUforms per 15. december 2017 jf. fx: 

https://intranet.ku.dk/RELIGION_BA/uddannelsensforloeb/merit/overfoerse

l/Sider/default.aspx  samt: 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=HUMforUdlTil

valg&groupid=2&casefolderid=1&doctype=5  

 

Ad 10) UP redegjorde for en BA-studiestartsundersøgelse 2017 jf.: 

http://www.survey-xact.dk/report/shared/0c3efcde-f118-40e3-a4c4-

1134fab5c0af  samt: http://www.survey-xact.dk/report/shared/980f210c-

23b7-4ca1-90bf-842bab43648a  

 

Ad 11) UP redegjorde for et notat om et nyt stort sammenlagt Censorkorps 

for Globale sprog- og områdestudier. 

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

spændende at se hvem der får hvervet som formand for det censorkorps. 

 

https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Nyt_taxametersystem_laegger_op_til_politisk_styring.aspx
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Nyt_taxametersystem_laegger_op_til_politisk_styring.aspx
https://uniavisen.dk/bureaukrati-mere-fremdrift-og-mistede-millioner-det-betyder-bevillingsreformen-for-ku/
https://uniavisen.dk/bureaukrati-mere-fremdrift-og-mistede-millioner-det-betyder-bevillingsreformen-for-ku/
http://cip.ku.dk/sprogstrategisk-satsning/formidling/rapporter/aftagerpanel-sprog/Aftagerpaneler.pdf
http://cip.ku.dk/sprogstrategisk-satsning/formidling/rapporter/aftagerpanel-sprog/Aftagerpaneler.pdf
https://intranet.ku.dk/RELIGION_BA/uddannelsensforloeb/merit/overfoersel/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/RELIGION_BA/uddannelsensforloeb/merit/overfoersel/Sider/default.aspx
https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=HUMforUdlTilvalg&groupid=2&casefolderid=1&doctype=5
https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=HUMforUdlTilvalg&groupid=2&casefolderid=1&doctype=5
http://www.survey-xact.dk/report/shared/0c3efcde-f118-40e3-a4c4-1134fab5c0af
http://www.survey-xact.dk/report/shared/0c3efcde-f118-40e3-a4c4-1134fab5c0af
http://www.survey-xact.dk/report/shared/980f210c-23b7-4ca1-90bf-842bab43648a
http://www.survey-xact.dk/report/shared/980f210c-23b7-4ca1-90bf-842bab43648a


 

SIDE 5 AF 6 Ad 12) Studienævnet udpegede UP, MW, Tea Sindbæk Andersen, Holger 

Klint, Amanda Brødsgaard samt yderligere en studerende til 

optagelsesudvalget vedr. kvote 2-optaget på ToRS’ BA-uddannelser pr. 1. 

september 2018. 

 

Ad 13) UP redegjorde for hvorledes KUnet og en del studieordninger 

desværre i en periode har givet modstridende oplysninger om visse 

studerendes maksimale studietider. På nettet har det således siden 

studiefremdriftsreformen i 2013 fremgået, at den maksimale studietid for 

disse kandidatstuderende var 2,5 år, mens de pågældende studieordninger 

har angivet en maksimal studietid på 3 år. Problemet er blevet grundigt 

undersøgt, og der er ikke tvivl om, at det er studieordningens angivelse af 

den maksimale studietid, der er gældende. Det betyder, at studerende, der er 

indskrevet på en af disse kandidatuddannelser med studiestart mellem 1. 

september 2013 og 1. februar 2016, har en maksimal studietid på 3 år, hvis 

dette fremgår af studieordningen. I alt 285 studerende på Det Humanistiske 

Fakultet er berørt af den beklagelige fejl, og disse studerende har fået en 

mail om, at deres maksimale studietid er 3 år. 

 

Ad 14) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

pensumbestemmelser for bachelortilvalget i arabisk, 2017-ordningen, som 

vil blive lagt på: 

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

endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

pensumbestemmelserne på vegne af studienævnet. 

 

Ad 15) Studienævnet vedtog at placere undervisningens dag torsdag 24. maj 

2018. 

Drøftelser om indholdet af undervisningens dag fandt sted, jf.: punkt 6 på 

side 3 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_no

v_2017_-_godkendt.pdf  samt punkt 8 på side 5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_s

ep_2017_-_godkendt.pdf  

 

Ad 16) Studienævnet nedsatte MW, Dorthe Rozalia Horup, Annika 

Hvithamar og evt. Claus Valling Pedersen i et åbent udvalg, med deltagelse 

af både studienævnsmedlemmer og ikke-studienævnsmedlemmer, som 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 6 AF 6 inden 2. april 2018, i tæt samråd med fagene, vil udarbejde et nyt 

fagelement til projektorienteret forløb til de nye KA-studieordninger, som 

erstatning for det hidtidige: 

https://intranet.ku.dk/tors_adm/blanketter/Documents/Praktik_studieelement

_ToRS_2009.pdf  som har fungeret siden 2009, og som nu ønskes opdateret 

på baggrund af de mange års indhøstede erfaringer med projektorienteret 

forløb, og således at det lever op til nye krav vedr. prøveformer, censurkrav 

og opdeling af de faglige mål i ”Viden”, ”Færdigheder” og ”Kompetencer”.  

 

Ad 17) Intet. 

https://intranet.ku.dk/tors_adm/blanketter/Documents/Praktik_studieelement_ToRS_2009.pdf
https://intranet.ku.dk/tors_adm/blanketter/Documents/Praktik_studieelement_ToRS_2009.pdf

