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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  19. MAJ 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 19. maj 2017 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand, til stede fra ca. 11:45), Morten 

Warmind (VIP-Religion, til stede under dele af mødet), Stine Puri (VIP-

Øvrige fag, suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk An-

dersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Holger Klint (Studerende, Religion, 

næstformand), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Alex K. Tonnesen 

(sekretær), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra ToRS, observa-

tør), Gustav Ryberg Smidt (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellemøsten), Sebasti-

an Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Forberedelse til det dialogmøde mellem dekanat og studienævn som 

afholdes 2. juni 2017. 

4) Kompetenceforholdene ved behandlingen af merit- og 

dispensationssager. 

5) Det endelige ToRS-høringssvar vedr. besparelser. 

6) Prioritering af nye og ændrede studieordninger pr. 1. september 

2018. 

7) Undervisningsevaluering af forårssemesteret 2017. 

8) Endeligt program for undervisningens dag d. 22. maj. 

9) Påtænkt reduktion af specialenormen på KU. 

10) HUMs prøvekatalog. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 5. maj 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at det nedsatte udvalg jf. punkt 7 

på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_ma

j_2017_-_godkendt.pdf er i færd med at genoplive ToRS skoletjeneste jf.: 

http://tors.ku.dk/samarbejde/skoletjeneste/  og den skal måske tilknyttes 

kulturkurser jf.: http://kulturkurser.dk/  

 

Ad 2.a.) Ingen. 

Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Mikkel Bunkenborg meddelte at der nu er kommet en formel 

henvendelse fra CBS vedr. udlicitering af sprogundervisning fra CBS til 

ToRS. Sprogundervisningen i kinesisk sprog under CBS’ BSc in Business, 

Asian Language and Culture, Asian Studies Programme jf.: 

http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/bsc_asp_0.pdf  tænkes udliciteret fra CBS til 

ToRS, således at den afvikles af og/eller på ToRS for studerende på denne 

uddannelse, mod passende betaling til ToRS. 

Drøftelser fandt sted om dette og beslægtede emner. 

Punktet ”Nye erhvervsrettede tilvalgskurser” blev sat på efterfølgende 

møde. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/samarbejde/skoletjeneste/
http://kulturkurser.dk/
http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/bsc_asp_0.pdf


 

SIDE 3 AF 5 Tea Sindbæk Andersen meddelte at sammenlægningen af Østeuropastudier 

er godt i proces. 

 

Ad 2.c.) Ingen 

 

Ad 3) Drøftelser fandt sted som forberedelse til det dialogmøde mellem 

dekanat og studienævn som afholdes 2. juni 2017 hvor der fra 

dekanat/fakultet vil være deltagelse af Studiechef Annette Moe og Prodekan 

for uddannelse Jens Erik Mogensen. Drøftelser af relevante emner til mødet 

fandt sted. 

Studienævnet vedtog følgende emner: 

 Biblioteker 

 Små sprog og sprogstrategi 

 Ikke-obligatoriske erhvervsrettede tilvalgsfag evt. med fokus på 

innovation 

 

Ad 4) Holger Klint og Alex K. Tonnesen redegjorde for et dokument vedr. 

kompetenceforholdene ved behandlingen af merit- og dispensationssager. 

 

Ad 5) Holger Klint redegjorde for et udkast til et endeligt ToRS-høringssvar 

vedr. besparelser. 

Studienævnet vedtog udkastet. 

 

Ad 6) Maria Munnecke redegjorde for en prioritering af nogle nye og 

ændrede studieordninger pr. 1. september 2018. 

Det anbefales at kun de mest akutte og nødvendige ændringer og nye 

studieordninger vedtages, da alle studieordninger i løbet af 2018 forventes at 

skulle ændres med ikrafttræden 2019, da der her kommer nye krav og også 

vil være en ny studieordningsproces/-understøttelse. 

Studienævnet er blevet bedt om at have besparelsesgruppernes anbefalinger 

for øje i ændringsarbejdet, som skal være afsluttet 1. august 2017. 

Studienævnet vedtog ændringerne samt de nye studieordninger, og 

bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante administrative 

medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Ad 7) Holger Klint og MW redegjorde for undervisningsevaluering af 

forårssemesteret 2017, herunder behovet for at der nedsættes et 

evalueringsudvalg. 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

Ad 8) Holger Klint redegjorde for det endelige program for undervisningens 

dag d. 22. maj. 

 

Ad 9) Holger Klint og MW redegjorde for indsigelser fra censorerne mod 

forslaget øverst på side 3 i: 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/A

nbefalinger%20om%20besparelser%20på%20Humaniora%20frem%20mod

%202020.pdf under overskriften ”Reduktion af vejledning og 

bedømmelsestid på specialer”, et forslag der indebærer at man vil nedsætte 

censorernes sats fra 10 til 5 timer pr. speciale. 

Censorformandskabet for Dansk og Censorformandskabet for Historie har 

gjort indsigelse, hvor de påpeger at censortidsnormerne reguleres efter 

Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om 

censorvederlag: 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circ

ular/2001/~/media/Circular/2001/004-01-pdf.ashx  hvor det på side 21 

fremgår at : ”Ændring af en gældende norm kan alene ske, hvis ændring i 

arbejdsindsatsen ved censur begrunder det, eller hvis normfastsættelsen er 

sket på et fejlagtigt grundlag.” 

 

Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for det nedsatte udvalgs udkast 

til liste over på ToRS tilladte eksamensformer. 

Studienævnet drøftede udkast til listen og vedtog den: 

Valg af eksamensformer  

ID Eksamenstype Eksamensform Omfang1 Kolonne1 Kolonne2 

4 Mundtlig Fri 30 min. med materiale 

 

8 Mundtlig Fri 30 min. med materiale 

under forudsætning 

af aktiv deltagelse* 

14 Mundtlig Bunden 30 min. 

Ingen forbere-

delse   

16 Mundtlig Bunden 30 min. 

med forbere-

delse 30 min. 

20 Mundtlig Bunden 30 min. 

Ingen forbere-

delse 

under forudsætning 

af aktiv deltagelse 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Anbefalinger%20om%20besparelser%20på%20Humaniora%20frem%20mod%202020.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Anbefalinger%20om%20besparelser%20på%20Humaniora%20frem%20mod%202020.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Anbefalinger%20om%20besparelser%20på%20Humaniora%20frem%20mod%202020.pdf
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2001/~/media/Circular/2001/004-01-pdf.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2001/~/media/Circular/2001/004-01-pdf.ashx


 

SIDE 5 AF 5 52 Hjemmeopgave Fri 11-15 ns. 

 

  

53 Hjemmeopgave Fri 16-20 ns. 

 

  

59 Hjemmeopgave*** Fri 21-25 ns. 

 

  

60 Hjemmeopgave Fri 26-30 ns. 

 

  

  Hjemmeopgave  Bunden  4-5 ns. 2 dage   

103 Hjemmeopgave Bunden 6-10 ns. 7 dage   

104 Hjemmeopgave Bunden 11-15 ns. 7 dage   

143 Hjemmeopgave Bunden 6-10 ns. 7 dage 

under forudsætning 

af aktiv deltagelse 

196 Skriftlig prøve Bunden 3 timer 

  197 Skriftlig prøve Bunden 4 timer 

  199 Skriftlig prøve Bunden 6 timer 

  

200 Skriftlig prøve Bunden 3 timer 

under forudsætning af aktiv delta-

gelse 

205 Aktiv undervisningsdeltagelse 

   212 Portfolio** 

 

11-15 ns. 

  214 Portfolio 

 

21-25 ns. 

  65 Hjemmeopgave Fri 50-80 ns. 

  *Den aktive deltagelse består af en blanding af mundtlige oplæg, skriftlige afleveringer og/eller krav om fysisk tilstedeværelse. De 

præcise krav inklusiv omfang fremgår af kursusbeskrivelsen. 
**Prøven består af forskellige elementer. Den konkrete beskrivelse af elementerne og den specifikke beskrivelse af hvorledes be-

dømmelsen af de enkelte elementer m.v. indgår i den samlede bedømmelse fremgår af kursusbeskrivelsen. 
*** Skal også bruges til projektorienteret forløb 30 ECTS 

 

Udover disse eksaminer forsøges det at få lov til også at have en 

yderligere type, nemlig: ”Mundlig prøve med materiale og 

forberedelse.  45 min. eksamination og 45 min. forberedelse.” 

 
 Ad 11) Tea Sindbæk Andersen anførte at det hyppigere bør anføres på 

dagsordenen til studienævnets møde, om punkter er informationspunkter, 

diskussionspunkter eller beslutningspunkter. Drøftelser om dagsordens- og 

mødeafviklingspraksisser fandt sted. 


