
I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  

S T U D I E R  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE 

OG REGIONALE STUDIER 

KAREN BLIXENS VEJ 4, BYGN. 10 

DK-2300 KØBENHAVN S 

 

 

 

 

sn-tors@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk  

 

 

 

 

  

M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  19. AUGUST 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 19. august 2015 kl. 12:30 til 15:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Lars Højer (VIP-

Øvrige fag), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næstformand), Gustav 

Ryberg Smidt (Studerende, Mellemøsten), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- 

og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (studie-

leder, observatør), Maria Munnecke (studieordningsansvarlig, observatør), 

Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør), Erik Wernberg-

Tougaard (studenterstudievejleder, observatør), Ditte Specht (studenterstu-

dievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Simon Stjernholm (VIP-Religion, suppleant), Frederikke 

Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 10 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Ny eller ændret Bachelortilvalg (BATV) og 

Kandidattilvalgsstudieordning (KATV) for Arabisk til 

samfundsvidenskabelige Studier. 

4) Pensumbestemmelser 2015-ordninger. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne: ”Procedure for studiestart” samt punktet: ”Procedure 

for studie- og karrierevejledning”. 

6) Ændringer i KA2008 - studieordningen - Russisk Sprog og Kultur. 

7) Master’s Elective in Central European Studies: Forslag til ændring i 

studieordningen. 

8) Studieordningspræcisering på KA i Religionshistorie og KA i 

Religionssociologi vedr. propædeutik. 

9) Nyt fagelement Moderne Indien og Sydasien BATV-2012 - Emne i 

Sydasien (2). 

10) 2 X 15 ECTS Hindi Propædeutik (Tilvalg propædeutik). 

11) Ny KA-sidefagsordning for Religionsvidenskab  

12) Ændret struktureret forløb i studieordningen for KA i 

Religionssociologi samt ændringer i det gymnasierettede tilvalg 

Religionsvidenskab. 

13) Orientering om vedtagne holddispensationer (generelle dispensatio-

ner) ved vintereksamen 2015/2016. 

14) Fastlæggelse mødedag og tidspunkt i efterårssemesteret 2015 ud fra 

doodle. 

15) Orientering om tidligt liggende frister. 

16) Fakultetshøring om rapport vedr. feedback til studerende. 

17) Indgivet høringssvar vedr. Valgstatut for Københavns Universitet 

18) Løsning for studerende i dimensioneringsklemme 

19) Procedure og praksis for behandling af disciplinærsager vedr. 

tvangsmerit (startmerit). 

20) Foreløbig status for undervisningens dag 24. september 2015 

21) Undervisningsevalueringsrapporten for forårssemesteret 2015 til 

godkendelse 

22) Forslag til ændring i det nye Delfi-evalueringsskema samt evt. andre 

evalueringspraksisændringer 

23) Evaluering af ophold i udlandet - fastlæggelse af praksis 

24) Studiestartsprøve på ToRS, september 2015 (E15) 

25) Pc-eksamen (ITX) 

26) Forudsætningskrav (bindinger) i bl.a. BA-2010-studieordningerne 

27) Evt. 



 

SIDE 3 AF 10  

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 24. juni blev godkendt med enkelte 

ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der bør udpeges en yderligere suppleant udover 

suppleant Simon Stjernholm (VIP-Religion) som studienævnsrepræsentant 

for repræsentationsområdet Religion for VIP’erne. 

UP meddelte at hun har meldt tilbage til Eskimologi vedr. deres forslag om 

linjer på deres KA-uddannelse. 

UP meddelte at Skype-eksamens-udvalget arbejder med emnet. 

Det blev nævnt at det måske bør diskuteres om der skal indføres et loft over 

optaget på KA i Tværkulturelle studier. Optaget på hele 70 studerende pr. 1. 

september 2015 er stort. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at tvangstilmeldingsområdet for efterårssemesteret 

2015 og den tilhørende vintereksamen 2015/2016 til studienævnets glæde 

øjensynligt er blevet administreret mere lempeligt end først frygtet. Det 

forlyder at Det Humanistiske Fakultet har foretaget 5000 tvangstilmeldinger 

til eksamen og evt. også til undervisning (ellers så som 

tvangsselvstuderende) hen over sommerferien. 

Til studienævnets tilfredshed har Det Humanistiske Fakultet forestået langt 

hovedparten af tvangstilmeldingen selv. Formodentlig bliver det dog før når 

semesteret starter, samt op til og under den ordinære eksamenstermin for 

vintereksamen 2015/2016, samt ved reeksamensterminen for vintereksamen 

2015/2016, at konsekvenserne kan erfares på institutniveau for alvor. 

Herunder særligt omkring hvor mange spøgelsesstuderende der vil være 

(eller måske rettere netop ikke være) til stede på kursusholdene i 

efterårssemesteret 2015 og ved eksaminerne både ved den ordinære 

vintereksamen 2015/2016 og ved reeksamensterminen for vintereksamen 

2016, som der også vil blive tvangstilmeldt til i stor stil, med mindre 

Studiefremdriftsreformen er blevet lavet om eller rullet (delvist) tilbage 

inden da. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Jesper Nyeng meddelte at evalueringsudvalget er i gang med at 



 

SIDE 4 AF 10 evaluere undervisningen i forårssemesteret 2015. Når den eksterne 

evalueringsrapport er færdig, vil den efter at have været til godkendelse i 

Studienævnet blive lagt på sin plads på internettet, under: 

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

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at fakultetet ikke har 

givet tilladelse til at udskyde sammenlægningsprocessen på 

Mellemøststudier BA således at ordningen først træder i kraft 2018, hvilket 

der ellers blev anmodet om. Alle relevante instanser på ToRS ønsker 

endvidere stadig at afvente plausibel garanti for småfagsbevillingernes 

fremtidige opretholdelse, før der evt. gås videre i 

sammenlægningsprocessen, hvilket også hele tiden har været og fortsat er 

studienævnets klare position. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte endvidere, at der analyseres 

på optaget på ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. efterårssemesteret 2015, 

med henblik på at fastlægge om resultaterne evt. giver anledning til tiltag. 

Der arbejdes endvidere med den fremtidige implementering af 8-timers-KA-

undervisnings-ugen, som svarer til den allerede gældende 12-timers-BA-

undervisnings-uge. Det overvejes at lave generiske kurser på KA i et 

omfang, evt. i regi af en Graduate School, svarende til de generiske kurser 

der haves på BA-niveau. På netop BA-niveau vil der i efterårssemesteret 

2015 blive afviklet 2 generiske fælleskurser. Det ene vedr. formidling for 5. 

og 7. semesters BA-studerende for alle ToRS-BA’er på det pågældende 

semester. Det andet vedr. læsefærdigheder og lingvistisk terminologi for 1. 

og 3. semesters BA-studerende på ToRS Pprettelsen af disse generiske 

kurser er affødt af  12-timers-kravet, men kurserne skal derudover være 

fagligt velfunderede og hensigtsmæssige for de studerende således så disse 

kurser kan være med til at give de studerende en bedre uddannelse. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte endelig vedr. et antal 

personalemæssige ændringer blandt ToRS’ VIP’ere, tenure track-modellens 

fremtidige anvendelse på ToRS, samt andre beslægtede emner. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at der skal skrives noget ind af relevante 

samarbejdspartnere i studieordningerne for Bachelortilvalget (BATV) og 

Kandidattilvalget (KATV) for Arabisk til samfundsvidenskabelige Studier 

(jf.: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_

samfundsfaglige_studier_BATV_2015.pdf samt 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_

samfundsfaglige_studier_KATV_2015.pdf). Disse samarbejdspartnere er 

fagpersoner på Antropologi. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_samfundsfaglige_studier_BATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_samfundsfaglige_studier_BATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_samfundsfaglige_studier_KATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk_til_samfundsfaglige_studier_KATV_2015.pdf


 

SIDE 5 AF 10 Ændringerne tænkes bl.a. at omhandle antropologiske mål som skal skrives 

ind i kompetencemålene, samt evt. anvendelse af to eksaminatorer ved et 

antal eksaminer. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 4) UP redegjorde for et antal rundsendte pensumbestemmelser for nogle 

ToRS-fag. Disse skal nu ligge i separate dokumenter, ikke i selve 

studieordningen. Pensumbestemmelserne er i høj grad et emne som 

fagmiljøerne er kompetente til at fastlægge, pga. den nærmere faglige 

detailkendskab som er nødvendig. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøer, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 5) UP redegjorde for Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik 

for uddannelser – punkterne: ”Procedure for studiestart” samt punktet: 

”Procedure for studie- og karrierevejledning”. 

Drøftelser fandt sted om emnet, bl.a. vedr. hvorledes studiestarten for 

udefrakommende internationale studerende kan forbedres og integreres i 

højere grad med den almindelige studiestart. 

 

Ad 6) UP og Maria Munnecke redegjorde for ønskede ændringer på Russisk 

KA (se: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/). 

Dels ønskes valgfaget flyttet fra 1. semester til 2. semester, dels ønsker der 

ændringer vedr. valgfags- og tilvalgsfags-strukturen mv. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 7) UP og Maria Munnecke redegjorde for ønskede ændringer på 

”Master’s Elective in Central European Studies” (se: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/central-european-

studies/Central_European_Studies_KATV_2015.pdf). Der ønskes bl.a. 

ændret i fordelingen af studieelementer mellem forårs- og efterårssemestre, 

samt i reglerne for hvorledes studieelementerne kan tages enkeltstående og 

hvorledes de kan eller skal tages som dele af en fuld kandidattilvalgspakke. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/central-european-studies/Central_European_Studies_KATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/central-european-studies/Central_European_Studies_KATV_2015.pdf


 

SIDE 6 AF 10 Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

Drøftelser fandt endvidere sted, under hvilke det blev nævnt at det måske vil 

vise sig svært at tiltrække mange studerende til denne 

kandidattilvalgspakke. 

  

Ad 8) UP redegjorde for en ønsket studieordningspræcisering på KA i 

Religionshistorie og KA i Religionssociologi vedr. propædeutik (se: 

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

Det skal i § 3 omkring adgangskrav tydeliggøres at kun studerende der har 

en BA med propædeutik fra Københavns Universitet har retskrav på 

optagelse på KA i Religionshistorie og KA i Religionssociologi i direkte 

forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Religionsvidenskab. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) UP og Maria Munnecke redegjorde for et nyt fagelement på Moderne 

Indien- og Sydasienstudier i deres 2012-bachelortilvalgsstudieordning (se: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og

_sydasienstudier/). Baggrundenden er, at alle 

bachelortilvalgsstudieelementer er fuldstændig tilsvarende centralt-fags-

studieelementer. Derfor har der ikke været noget relevant 

tilvalgsstudieelement som de studerende med centralt fag i netop Moderne 

Indien- og Sydasienstudier kunne tage som de 15 ECTS tilvalg indenfor 

eget fag, som de har ret til at tage. Det indføres nu. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes der ønskes oprettet 

2 X 15 ECTS Hindi Propædeutik-studieelementer, til brug af de 

religionsvidenskabsstuderende. Disse har nemlig kun 30 ECTS propædeutik 

som del af deres Religionsvidenskabelige centrale fag eller 

Religionsvidenskabelige gymnasierettede bachelortilvalg, og kan derfor 

ikke tage de fulde 60 ECTS propædeutik, men skal have disse særlige 

studieelementer, svarende til dem der allerede findes indenfor Kinesisk 

propædeutik mv. (se: 

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


 

SIDE 7 AF 10 http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/Prop

aedeutik_for_Indoeuropaeisk_eller_Religionsvidenskab_2015.pdf) 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) Annika Hvithamar redegjorde for de ønskede ændringer (se: 

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

Der ønskes byttet rundt i gymnasiesidefaget i Religionsvidenskab, som 

består af det gymnasierettede bachelortilvalg + propædeutik + det 

gymnasierettede kandidattilvalg. Der ønskes byttet rundt på det valgfri-

originalsprogs-udprøvnings-studieelement og idéhistorie, således at 

idehistorie rykker op på KA-niveau, mens originalsprogs-udprøvnings-

studieelementet rykker ned på BA-niveau, tilsvarende den facon på hvilken 

det også befinder sig på BA niveau i den nye Religionsvidenskab BA 2015-

studieordning, under navnet ”Valgfrit område med sprogudprøvning”. For 

de fleste studerendes vedkommende er det deres pågældende propædeutiske 

sprog, som sprogudprøvningen omhandler. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 12) Annika Hvithamar og Johanne Furu redegjorde for nogle ønskede 

ændringer i det strukturerede forløb i studieordningen for KA i 

Religionssociologi samt ændringer i det gymnasierettede tilvalg i 

Religionsvidenskab. Dels ønskes det at flere studieelementer kan tages som 

enkeltstående tilvalgsstudieelementer, altså uden at de udgør en del af en 

gymnasierettet tilvalgspakke i Religionsvidenskab, og dels skal der ændres i 

det strukturerede forløb for KA i Religionssociologi, så det obligatoriske 

studieelement ”Særligt studeret område 2” kommer til at fremgå i det 

strukturerede forløb, sådan som det skal. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre dem på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 13) Maria Munnecke redegjorde for et antal allerede vedtagne 

holddispensation (generelle dispensationer) på bl.a. Moderne Indien- og 

Sydasienstudier, Japanstudier m.fl. 

 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/Propaedeutik_for_Indoeuropaeisk_eller_Religionsvidenskab_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/Propaedeutik_for_Indoeuropaeisk_eller_Religionsvidenskab_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/


 

SIDE 8 AF 10 Ad 14) Studienævnet vedtog at placere sit møde hver anden mandag i alle 

ulige uger i efterårssemesteret 2015 i tidsrummet 13:30 til 15:00 

Studienævnets postmøde tænkes endvidere flyttet, formodentlig til onsdag 

eller torsdag, således at dagsordenen til mandagens studienævnsmøde kan 

udsendes senest torsdag eftermiddag ugen før. 

 

Ad 15) Alex K. Tonnesen orienterede om nogle tidligt liggende frister, som 

fremgår af: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/ samt 

på et antal relevante uddannelses-sider på KUnet. Studerende bør generelt 

planlægge fremtidige semestre i god tid. 

 

Ad 16) UP redegjorde for en fakultetshøring om en rapport vedr. feedback 

til studerende. 

  

Ad 17) UP redegjorde for et indgivet høringssvar vedr. Valgstatut for 

Københavns Universitet. Et spørgsmål angik muligheden for at DVIP’ere 

kan få stemmeret ved valg til studienævnet. 

 

Ad 18) UP redegjorde for en løsning for studerende i 

dimensioneringsklemme, som indebærer at de en række tilfælde alligevel 

bevarer deres retskrav på optag på en KA, selvom de ikke har søgt optag i 

umiddelbart forlængelse af deres BA. 

 

Ad 19) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for nogle procedurer og 

praksisser vedr. behandling af disciplinærsager vedr. tvangsmerit 

(startmerit). 

Rektor har nu mulighed for at annullere optagelse på universitetet, hvis 

optagelsen er sket på baggrund af urigtige eller mangelfulde oplysninger om 

tidligere beståede studieelementer/uddannelseselementer/kurser/eksaminer 

på samme niveau, jf. § 12, stk. 1, i regler om disciplinære foranstaltninger 

over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne): 

https://intranet.ku.dk/studieguide/KUregler/Regler%20om%20disciplin%C3

%A6re%20foranstaltninger%20over%20for%20studerende%20ved%20K%

C3%B8benhavns%20Universitet.pdf  

Der vil på ToRS af studienævnet formodentlig blive behandlet omkring 110 

sager om tvangsmeritoverførsel ved BA-optaget i efterårssemesteret 2015, 

hvor der kun i ganske få tilfælde vil blive vedtaget tvangsmeritoverførsel, 

fordi der ikke tvangsmeritoverføres som tilvalg på Det Humanistiske 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/
https://intranet.ku.dk/studieguide/KUregler/Regler%20om%20disciplin%C3%A6re%20foranstaltninger%20over%20for%20studerende%20ved%20K%C3%B8benhavns%20Universitet.pdf
https://intranet.ku.dk/studieguide/KUregler/Regler%20om%20disciplin%C3%A6re%20foranstaltninger%20over%20for%20studerende%20ved%20K%C3%B8benhavns%20Universitet.pdf
https://intranet.ku.dk/studieguide/KUregler/Regler%20om%20disciplin%C3%A6re%20foranstaltninger%20over%20for%20studerende%20ved%20K%C3%B8benhavns%20Universitet.pdf


 

SIDE 9 AF 10 Fakultet. Disse ganske få tvangsmeritoverførsler vil formodentlig 

hovedsageligt blive vedtaget for studerende der selv ville have søgt om selv 

samme meritoverførsel, havde det stadig været frivilligt for dem. Der er 

således ikke tale om en ressourcebesparende foranstaltning på nogen måde 

på ToRS. 

 

Ad 20) UP redegjorde for det foreløbigt lagte program for undervisningens 

dag der ligger d. 24. september 2015 kl. 12:00 til 16:30. 

Omdrejningspunktet bliver didaktiske udfordringer i forbindelse med 12-

timers-undervisnings-BA-ugen. Udefrakommende gæster vil deltage med 

inspirationsoplæg og workshops om relevante emner vil blive afholdt. 

 

Ad 21) UP og Jesper Nyeng redegjorde for den eksterne 

undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2015. Enkelte 

yderligere rettelser vil finde sted, hvorefter den vil blive rundsendt og 

herefter lagt på: 

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

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. procentdelen af kurser der er 

blevet evalueret, antallet af studerende der har svaret, og hvorledes der 

generelt kan sikres en høj grad af faglig relevant evaluering på alle fag på 

ToRS. Dette både for fagenes skyld, og fordi det har relevans i 

akkrediterings- og ledelsesmæssige sammenhænge. 

 

Ad 22) Punktet blev udskudt til mødet d. 7. september 2015. 

 

Ad 23) Punktet blev udskudt til mødet d. 7. september 2015. 

 

Ad 24) UP redegjorde for hvorledes studiestartsprøven vil blive afviklet på 

et antal bacheloruddannelser på ToRS i efterårssemesteret 2015. Der vil 

blive rundsendt relevant information til undervisere. 

 

Ad 25) UP redegjorde for at det kom frem på et afholdt 

eksamensledermøde, at der er blevet lagt eksaminer (skriftlige stedprøver på 

universitetet) ud til afholdes på ITX, som ikke egnede sig til det. Praksis er 

ellers at kun de fagligt velegnede eksaminer, efter fagenes egen vurdering 

heraf, skal lægges ud til afholdelse til på ITX. Se: http://pc-eksamen.ku.dk/ 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
http://pc-eksamen.ku.dk/


 

SIDE 10 AF 10 Ad 26) UP og Maria Munnecke redegjorde for emnet. Studienævnet har 

tidligere vedtaget at ophæve de fleste bindinger (forudsætningskrav, 

rækkefølgebestemmelser, progressionsbestemmelser) i BA 2010-

studieordningerne, bortset fra de der ligger mellem sidste propædeutiske 

studieelement og første sproglige studieelement på BA’en. Se: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Forudsaetnin

gskrav_Institut_for_Tvaerkulturelle_og_Regionale_Studier_januar_2015.pd

f  

Nu viser det sig efterfølgende, at Det Humanistiske Fakultet har ophævet 

også disse sidste forudsætningskrav (bindinger) i et antal BA 2010-

studieordninger. Dette med henvisning til at forudsætningskravene ikke var 

at finde i STADS. Dette er problematisk, da det bør være PDF-

studieordningerne (fra den relevante underside under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/) der dikterer 

STADS-studieordningerne, og ikke omvendt. Studienævnet vedtager og 

forholder sig til studieordningerne i det PDF-format som de ligger i på 

ovennævnte offentligt tilgængelige hjemmeside, hvor også kommende og 

nuværende studerende og VIP’ere m.fl. orienterer sig i dem. Strukturerne 

inde i STADS bør afledes heraf, i stedet for at STADS-strukturerne 

bestemmer hvad der må stå i PDF-studieordningerne.  

Studienævnet vedtog at protestere til Det Humanistiske Fakultet over denne 

uhensigtsmæssige omvending af praksis, og bemyndigede UP til at udforme 

en protestskrivelse på vegne af studienævnet. 

 

Ad 27) Der blev spurgt til det forhold, at der har vist sig problemer med 

EDB-koordineringen med Absalon. Normalt bør alle kursustilmeldinger 

overføres til Absalon, således at man herinde kan se hvor mange og hvilke 

studerende der er tilmeldt det pågældende kursus, hvilket bl.a. er nyttigt i 

forbindelse med bestilling af kompendier mv. Der har i tidligere semestre 

været visse forsinkelser særligt på tilvalgs- og ÅU-studerende, der kommer 

senere i Absalon end ellers, men i efterårssemesteret 2015 ser forsinkelserne 

ud til at være værre end de plejer og ramme alle typer studerende. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Forudsaetningskrav_Institut_for_Tvaerkulturelle_og_Regionale_Studier_januar_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Forudsaetningskrav_Institut_for_Tvaerkulturelle_og_Regionale_Studier_januar_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Forudsaetningskrav_Institut_for_Tvaerkulturelle_og_Regionale_Studier_januar_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

