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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  20. NOVEMBER 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 20. november 2018 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Martin Schou Madsen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Næstfor-

mand, Asien), Holger Klint (Studerende, Religion), Ula Rasool (Studerende, 

Mellemøsten), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten, 2. supple-

ant), Niels Peter Bock Nielsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 1. sup-

pleant), Emilie Østergaard Marcher (Studenterstudievejleder, observatør), 

Alex K. Tonnesen (sekretær). 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Asta Salicath Halvorsen 

(Studerende, Øvrige fag), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

 

SIDE 2 AF 6 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Varsel sendt om udmeldelse pga. manglende beståelse af 

førsteårsprøven efter første eller andet studieår. 

4) Aktindsigt i bedømmeres noter. 

5) Årshjul for studiebeskeder, arrangementer og nyheder. 

6) BATV2019 + KATV2019 Nærorientalsk arkæologi. 

7) Det fremadrettede samarbejde med studienævnene. 

8) Studerendes og underviseres mulighed for at se evalueringerne inden 

evalueringen er lukket. 

9) Undervisningsevaluering af forårssemesteret 2018. 

10) Kommunikation om fælles slutevalueringssystem. 

11) Skift af specialisering inden for samme BA-uddannelse. 

12) Ægyptologi BATV2019 og KATV2019. 

13) BASF og KASF tyrkisk og arabisk. 

14) BATV2019 + KATV2019 Mellemøstens sprog og samfund. 

15) Status på studieinformation på KUnet. 

16) BASF2019 og KASF201 Religionsvidenskab. 

17) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 6. november 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun havde deltaget i en studienævnskonference for 

hele Københavns Universitet afholdt i Nørregade d. 14. nov. 2018. På kon-

ferencen blev der foretaget intern vidensdeling om behandlingen af studen-

tersager i studienævnene på Københavns Universitet. Hun syntes det funge-

rede udmærket men har opfordret arrangørerne til at inddrage studienæv-

nene mere i forbindelse med planlægningen af punkterne på konferencen så-

dan at der også kan blive plads til andre typer drøftelser end bare dispensati-

ons- og meritsager. 

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

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor observatører og 

gæster havde forladt mødet. 

 



 

 

SIDE 3 AF 6 Ad 2.b.) MW meddelte at der holdes at møde om projektorienteret forløb, 

og at Aarhus Universitet har gjort sig skyldig i en fejlfortolkning jf.: 

https://www.dr.dk/ligetil/ligetil-paa-tegnsprog/minister-kritiserer-sag-paa-

aarhus-universitet#!/ samt jf.: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/aar-

hus-universitet-retter-op-paa-fejl-paa-sidefagsnormering/  På ToRS fejlfor-

tolkes intet i den anledning. De studerende der skal have det, får disse 30 

ekstra ECTS, jf. fx § 11 Stk. 6. nederst på side 5 i: https://hum.ku.dk/uddan-

nelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_kasf 

samt jf. fx § 11 Stk. 3. på side 5 i: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktu-

elle_studieordninger/arabisk/arabisk_kasf  

Amanda Brødsgaard meddelte at der med succes var blevet afholdt ToRS på 

Tværs fredag d. 16. november 2018 med tema ”Ondskab” jf.: https://da-

dk.facebook.com/events/285859058923701/  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte ikke noget, da hun havde 

meldt afbud til studienævnsmødet og ikke var til stede. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at der er udsendt varsler om udmeldelse pga. 

manglende beståelse af førsteårsprøven efter første eller andet studieår jf. fx: 

https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Førsteårs-

prøven&topicId=bf54ccce-ace2-42cc-b461-ee880ca79ebd#bf54ccce-ace2-

42cc-b461-ee880ca79ebd  

 

Ad 4) UP redegjorde for at Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ind-

skærpet over for Aalborg Universitet, at Aalborg Universitet bør udlevere 

bedømmernes notater fra eksamen, hvis en studerende beder om noterne i 

forbindelse med universitetets behandling af en eksamensklage. Dette gæl-

der også på Københavns Universitet, hvilket alle bør være opmærksomme 

på. 

 

Ad 5) UP redegjorde for et årshjul for studiebeskeder, arrangementer og ny-

heder på KUnet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for et udkast til BATV2019 + KATV2019 Nærorien-

talsk arkæologi-studieordninger, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/ når 

de er endeligt færdiggjorte. 
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SIDE 4 AF 6 Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 7) UP redegjorde for at der er blevet afholdt en stribe møder med de en-

kelte studienævnsformænd. Disse har givet fakultetsledelsen et indblik i 

nævnenes praksis (ligheder og forskelle), ligesom de har afdækket et behov 

for at etablere ét eller flere formaliserede fora, hvor studienævnsformæn-

dene indgår, både hvad angår rammerne for studienævnenes afgørelser, og 

hvad angår de fakultetsfælles beslutninger som har indflydelse på studie-

nævnenes arbejde. 

Studienævnsformænd og næstformand er inviteret til at møde d. 23. nov. 

2018, hvor prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen og studiechef 

Mette Elting vil præsentere et forslag til, hvordan der i det fremadrettede ar-

bejde kan sikres et mere inddragende og forpligtet samarbejde mellem stu-

dienævnene og fakultets- og studieledelserne. 

 

Ad 8) Studienævnet drøftede de studerendes og undervisernes mulighed for 

at se evalueringerne inden evalueringen er lukket. Fritekstkommentarerne 

kan ikke ses, mens de kvantitative opgørelser kan ses, i det nye elektroniske 

evalueringssystem: https://evaluering.ku.dk/ Derudover er der spørgsmålet 

om evaluering på meget små hold med meget få studerende, som kan være 

vanskelig at foretage. 

UP vil gå videre med emnet på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) Studienævnet drøftede et udkast til den eksterne undervisningsevalue-

ringsrapport for forårssemesteret 2018, som vil blive lagt her: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ når den er 

endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte evalueringsrapporten og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med resten af evalueringsudvalget, at færdiggøre den på vegne 

af studienævnet. 

 

Ad 10) UP redegjorde for det nye evalueringssystem: https://evalue-

ring.ku.dk/ jf.: https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/De-studerende-

evaluerer-kurser-i-fælles-skema---HUM.aspx samt jf.: https://ku-

net.ku.dk/newsroom/news/Pages/Students-are-to-evaluate-courses-in-a-sha-

red-questionnaire---HUM.aspx samt jf.: https://tors.ku.dk/ominstituttet/stu-

dienaevn/evaluering/  
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SIDE 5 AF 6  

Ad 11) Studienævnet vedtog nogle præciseringer af nogle eksisterende reg-

ler i dette dokument: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Skift_af_specialise-

ring_inden_for_samme_BA-uddannelse.pdf  

 

Ad 12) UP redegjorde for et udkast til Ægyptologi BATV2019 og 

KATV2019-studieordninger, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/ud-

dannelser/aktuelle_studieordninger/aegyptologi/ når de er endeligt færdig-

gjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

Studienævnet drøftede endvidere under punktet at der efter sigende er tanker 

om sammenlægning af nogle fag på oldtidsområdet.  

UP vil gå videre med at få studienævnet informeret og måske også inddraget 

i denne sammenhæng. 

 

Ad 13) UP redegjorde for et udkast til BASF og KASF tyrkisk og arabisk-

studieordninger, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktu-

elle_studieordninger/arabisk/ og her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktu-

elle_studieordninger/tyrkisk/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 14) UP redegjorde for et udkast til BATV2019 + KATV2019 Mellem-

østens sprog og samfund-studieordninger, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-

sprog-og-samfund/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 15) UP redegjorde for status på studieinformation på KUnet jf.: 

https://kunet.ku.dk/studie/Sider/default.aspx Der mangler stadig noget på 

disse sider. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Skift_af_specialisering_inden_for_samme_BA-uddannelse.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Skift_af_specialisering_inden_for_samme_BA-uddannelse.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/aegyptologi/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/aegyptologi/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tyrkisk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tyrkisk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://kunet.ku.dk/studie/Sider/default.aspx


 

 

SIDE 6 AF 6  

Ad 16) UP redegjorde for et udkast til BASF2019 og KASF201 Religions-

videnskab-studieordninger, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/uddan-

nelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/ når de er endeligt fær-

diggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) Intet. 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
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	Til stede:
	Dagsorden:

