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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  1. NOVEMBER 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 1. november 2016 kl. 12:00 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Simon Beierholm 

(Studerende, Religion, næstformand), Holger Klint (Studerende, Religion, 1. 

suppleant), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Jesper Ny-

eng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), An-

nika Hvithamar (studieleder, observatør) 

 

Fraværende: Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Ravinder Kaur 

(VIP-Asienstudier, 1. suppleant), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstu-

dier), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Forfremmelse af Holger Klint fra suppleant til repræsentant 

for de studerende for resten af valgperioden for repræsentati-

onsområdet Religion 



 

SIDE 2 AF 6 e. Valg af ny næstformand for studienævnet for resten af valg-

perioden 

f. Studienævnets praksisser omkring mødeindkaldelser og refe-

rater mv. 

g. Henledning af opmærksomhed på valg til studienævnet for 

studerende 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Omstrukturering af tilvalgsstrukturerne på ToRS. 

4) Sammenlægning af kandidatuddannelsen i Religionshistorie og 

kandidatuddannelsen i Religionssociologi. 

5) Drøftelser ang. Balkanstudier, Polsk og mulighed for undervisning i 

Grækenlandsorienterede emner. 

6) Situationen på Indonesisk/Sydøstasienstudier og 

Thai/Sydøstasienstudier. 

7) Prøvestatistik. 

8) Specialers placering på KA-uddannelsen. 

9) Dispensation fra det løbende studieaktivitetskrav. 

10) Undervisningsevaluering samt sammensætning af det nye 

evalueringsudvalg vedr. efterårssemesteret 2016. 

11) Invitation fra TEACH til møde om institutternes plan for frafald. 

12) Nye frister for genindskrivning, overflytning og studieskift. 

13) Udkast til ny studieordning for KA i Mellemøstens sprog og 

samfund. 

14) Studiemiljømidler samt Studiemiljøundersøgelsen 2016 herunder 

drøftelse af handleplaner. 

15) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 4. oktober 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun vil rundsende brev til 

uddannelseskoordinatorerne om enkeltsagers gang i systemet og om 

uddannelseskoordinators rolle. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet forfremmede Holger Klint fra suppleant til 

repræsentant for de studerende for resten af valgperioden for 



 

SIDE 3 AF 6 repræsentationsområdet Religion, da Simon Beierholm træder ud af 

studienævnet da han har afsluttet sit speciale og ikke længere er studerende 

ved Københavns Universitet. 

Studienævnet takkede Simon Beierholm for hans store indsats. 

 

Ad 1.e.) Studienævnet valgte Holger Klint som ny næstformand for resten af 

valgperioden, dvs. frem til 31. januar 2017. 

 

Ad 1.f.) Punktet blev udskudt til et senere møde. 

 

Ad 1.g.) De studerende meddelte at de var opmærksomme på valget og 

havde indleveret kandidatanmeldelser jf.: 

https://intranet.ku.dk/VALG/AKTUELLE-VALG/Sider/default.aspx  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at institutionsakkreditering af Københavns 

Universitet pågår. Et antal møder holdes i den forbindelse. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) MW meddelte at der vil blive holdt et møde på Religionsvidenskab 

om sammenlægningen til én KA-uddannelse. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at det gamle Absalon 

lukkes som følge af det nye, hvilket man skal være opmærksom på. 

 

Ad 3) UP og studieleder Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes Det 

Humanistiske Fakultets arbejdsgruppe om de fremtidige tilvalgsstrukturerer 

for hele fakultetet, har påbegyndt sit arbejde. ToRS’ tilvalgsstrukturer vil 

måske kun blive berørt i mindre grad i den forbindelse, men det er alt for 

tidligt at sige noget med sikkerhed om hvordan strukturerne bliver. 

 

Ad 4) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer indikerer. 

De inviterede gæster Simon Stjernholm og Brian Arly Jacobsen redegjorde 

for den pågående sammenlægning af kandidatuddannelsen i 

Religionshistorie og kandidatuddannelsen i Religionssociologi, herunder det 

foreliggende udkast til en ny sammenlagt ”Studieordning for det centrale 

https://intranet.ku.dk/VALG/AKTUELLE-VALG/Sider/default.aspx


 

SIDE 4 AF 6 fag på kandidatniveau i Religionsvidenskab”. Drøftelser fandt sted, bl.a. 

omkring den forhastede proces ved hvilken sammenlægningen er 

gennemført. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 5) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer indikerer. 

UP redegjorde for at der ikke kommer nogen ny 

Grækenlandsstudier/Balkanstudier-taskforce. Fremtiden for Balkanstudier 

og Polsk forsøges sikret på forskellige faconer af forskellige instanser. 

UP og næstformand Holger Klint vil evt. henvende sig til dekanen i den 

anledning. 

Der vil muligvis blive udbudt et realia-tilvalgskursus indenfor 

Grækenlandsstudier i efterårssemesteret 2017, hvis der kan samles 

studerende nok til det. 

 

Ad 6) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for at der tages særlige 

hensyn med at håndholde forløbene for de studerende på 

Indonesisk/Sydøstasienstudier og Thai/Sydøstasienstudier på forskellige 

relevante måder, pga. situationen på deres fag, som er under lukning.  

 

Ad 7) UP og MW redegjorde for en rundsendt analyse af 

karakterstatistikkerne. SN vedtog at denne analyse vil blive indskrevet i 

evalueringsrapporterne fremover. Der skal også laves en analyse af 

karakterstatistikkerne i uddannelsesredegørelserne hvert år – men det er 

godt også at have de halvårlige analyser på plads i evalueringsrapporten.  

 

Ad 8) UP redegjorde for at bekendtgørelsen nu hjemler mulighed for at 

specialer ikke behøver at ligge på sidste semester af KA-uddannelsen. 

Fakultetet afventer ifølge studiechef Annette Moe et samlet udspil fra 

Københavns Universitet i den anledning. 

 

Ad 9) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for emnet. Jf. punkt 4 på side 5-

6 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_s

ep_2016_-_godkendt.pdf så ønsker Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier at delegere sine kompetencer til at træffe afgørelse vedr. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf


 

SIDE 5 AF 6 det løbende studieaktivitetskrav til U&S v/instansen HUM-DISP 

<DISP@hum.ku.dk>  

Lige for øjeblikket ligger kompetencen dog hos studienævnene. 

Der er indhøstet ret store mængder erfaring omkring disse typer ansøgninger 

ud fra det forudgående tilmeldingskrav (til 30 ECTS eksaminer hvert 

semester) som altså er blevet afløst af det løbende studieaktivitetskrav. 

Disse erfaringer tilsiger, at credoet om at enhver studietidsforlængelse er af 

det onde, synes bredt accepteret i studentermassen, og hovedparten af de 

studerende der søger dispensationer fra disse aktivitets- og tilmeldingskrav, 

gør det af nød eller elendighed og ikke af lyst eller som kalkulation. 

De studerende består typisk under alle omstændigheder så mange eksaminer 

så hurtigt som de kan, og der vil derfor ikke være noget vundet (i øget STÅ-

produktion og færdiggørelsesbonus) ved at lægge yderligere pres på dem 

ved at undlade at dispensere fra det løbende studieaktivitetskrav, hvorimod 

der formodentlig vil være noget tabt herved (i form af øget frafald). 

Studienævnet vedtog at substansbehandle indgivne ansøgninger om 

dispensation fra det løbende studieaktivitetskrav, så længe området ligger 

hos studienævnet. 

 

Ad 10) Studienævnet sammensatte sit evalueringsudvalg vedr. 

undervisningsevaluering af efterårssemesteret 2016 af UP, MW, Tea 

Sindbæk Andersen, Jesper Nyeng, Anna Buchardt Larsen og Sebastian 

Weede. 

 

Ad 11) UP redegjorde for en invitation fra TEACH til et møde om 

institutternes plan for frafald. 

 

Ad 12) UP redegjorde for nogle nye frister for genindskrivning, 

overflytning og studieskift. 

 

Ad 13) UP redegjorde for et foreliggende udkast til ny studieordning for KA 

i Mellemøstens sprog og samfund. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 14) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for 



 

SIDE 6 AF 6 studiemiljøundersøgelsen 2016 jf.: 

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

elsen/Documents/Studiemiljøundersøgelse%202016%20HUM%20Fakultets

rapport.pdf samt nogle UMV-handleplaner udfærdiget i den anledning. 

Disse blev drøftet. En af handleplanerne har til hensigt at skabe bedre 

studenterlokaler på ToRS, gerne så de står klar senest i sommeren 2017. 

 

Ad 15) Intet. 

https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoegelsen/Documents/Studiemiljøundersøgelse%202016%20HUM%20Fakultetsrapport.pdf
https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoegelsen/Documents/Studiemiljøundersøgelse%202016%20HUM%20Fakultetsrapport.pdf
https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/resultaterfraundersoegelsen/Documents/Studiemiljøundersøgelse%202016%20HUM%20Fakultetsrapport.pdf

