
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  21. SEPTEMBER 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 21. september 2015 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), 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 (TAP, studieordningsansvarlig, obser-

vatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør), Ditte Specht 

(studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier), Tim Rudbøg (VIP-Religion, 2. suppleant), Frederikke Bencke 

(Studerende, Asienstudier),  

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

d. Udpegning af 2. VIP-suppleant Tim Rudbøg. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 5 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer 

c. Studieledelsen 

3) Opdaterede retningslinjer for holddispensationer. 

4) Situationen på Sydøstasienstudier (Thai / Indonesisk). 

5) Censorberetning for Kinastudier 2014. 

6) Udfasning af studieordninger. 

7) Nye bachelortilvalgsordninger. 

8) Et antal skrivelser i proces. 

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

evalueringspraksisændringer. 

10) Evaluering af ophold i udlandet - fastlæggelse af praksis. 

11) Skype-udvalget orienterer om sit fremtidige arbejde. 

12) Evt.   

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 7. september 2015 blev godkendt med et 

antal ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at udarbejde den protestskrivelse 

til fakultetet vedr. uhensigtsmæssige omvending af praksis i forbindelse 

med ophævelse af visse forudsætningskrav (bindinger), som blev vedtaget 

under punkt 26 på mødet d. 19. august 2015 jf. side 10: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_a

ug_2015_-_godkendt.pdf. 

 

Ad 1.d.) Alex K. Tonnesen meddelte at valgkontoret havde meddelt at 

rektor havde imødekommet indstillingen, således at rektor har udpeget 

lektor Tim Rudbøg som 2. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier, repræsentationsområde Religionsfagene, for resten af 

valgperioden. Repræsentant er Morten Warmind. 1. suppleant er Simon 

Stjernholm. Hvis det viser sig at Tim Rudbøg forhindres i at deltage i et 

antal studienævnsmøder, kan repræsentationsområdet Religionsfagene 

indstille yderligere en VIP’er til udpegning som 3. suppleant, som så kan 

møde frem til disse møder. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det viser sig at Det Humanistiske Fakultet har 

trukket en række pensumbestemmelser ud af BA 2010-studieordnignerne. I 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_aug_2015_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_aug_2015_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 5 de nye BA 2015-studieordninger er der ingen pensumbestemmelser, da de 

befinder sig i selvstændige kataloger, men de har altid været i BA 2010-

studieordningerne, hvor alle forventer at finde dem og har vænnet sig til at 

de befinder sig, på en facon der faktisk virker. Det er derfor både 

uhensigtsmæssigt, unødvendigt og forvirrings- og misforståelses-

producerende at begynde at slette dem fra BA 2010-studieordnignerne. UP 

vil tage skridt i retning af at sikre at alle pensumbestemmelser forbliver i 

BA 2010-studieordningerne, hvor de bør være.(UP: pensumbestemmelserne 

er nu på plads i 2010 – ordningerne efter henvendelse til fakultetet) 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Gustav Ryberg Smidt meddelte at der fra en arkitekt med kort 

varsel er kommet meddelelse om at der vil blive lukket af for et antal lokaler 

på 3. sal i bygning 10 i den sydelige ende af bygningen, hvor der er lokaler 

til fagrådsaktiviteter og andre studenteraktiviteter. Dette vil være 

uhensigtsmæssigt, da der er stor mangel på lokaler i forvejen i 

almindelighed og til studenteraktiviteter i særdeleshed. Måske vil nogle 

aktiviteter kunne flyttes til baren i pavillonen foran KUA2. 

Drøftelser fandt endvidere sted om det forestående valg til studienævnet, 

hvor både VIP og studerende er på valg, jf.: https://intranet.ku.dk/valg 

En eller flere valgambassadører vil virke i forbindelse med valget. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at hun havde deltaget 

på et USK-møde hvor bl.a. studiefremdriftsreformen var blevet drøftet. En 

uddannelsesredegørelse for ToRS er endvidere blevet behandlet, i hvilken et 

af fokuspunkterne ligger på frafaldet fra uddannelserne, som varierer 

betragteligt fra uddannelse til uddannelse, og er ganske stort på nogen 

uddannelser på ToRS. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte endvidere at dekanatet ikke 

har givet tilladelse til at sammenlægningsprocessen for uddannelser 

(BA/KA) i Mellemøststudier må udskydes, som ellers ønsket af alle 

instanser på ToRS. Dvs. processen forudsættes at gå i gang nu, her i 

efterårssemesteret 2015, med henblik på at nye studieordninger skal ligge 

færdige fra ToRS’ hånd pr. 1. september 2016 med ikrafttrædelse samtidig 

med studiestart for første årgang på de nye sammenlagte uddannelser pr. 1. 

september 2017. 

 

Ad 3) Maria Munnecke redegjorde for hvorledes nogle opdaterede 

https://intranet.ku.dk/valg


 

SIDE 4 AF 5 retningslinjer for holddispensationer (generelle dispensationer) ser ud. Der 

er bestemmelser vedr. antallet af eksamensterminer i træk ved hvilke der 

kan dispenseres, uden at der laves en egentlig studieordningsændring, vedr. 

bedømmelsesformer, censur, pensum, samt vedr. andre forhold. 

 

Ad 4) UP redegjorde for situationen på Sydøstasienstudier (Thai / 

Indonesisk). Der er få fastansatte lærerkræfter tilbage, og der blev 

midlertidigt lukket for optaget på BA i Indonesisk i efterårssemesteret 2015, 

uden at det endnu vides om optaget genåbnes pr. efterårssemesteret 2016. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar redegjorde for at et udvalg er blevet 

nedsat. Det har til opdrag at gentænke og fremtidssikre alle strukturer i og 

omkring Sydøstasienstudier. 

Punktet vil evt. blive sat på et senere studienævnsmøde til yderligere 

drøftelser, evt. med deltagelse af et antal inviterede gæster, studerende 

og/eller VIP’ere. 

 

Ad 5) UP redegjorde for en rundsendt censorberetning for Kinastudier 2014. 

Punktet blev behandlet på den lukkede del af studienævnsmødet, fordi 

censorberetningen i ikke-anonymiseret form beskriver en klagesag vedr. et 

speciale der blev dumpet af censor og vejleder pga. problemer med 

kildehenvisninger. Specialet blev vurderet juridisk, hvilket ikke gav 

anledning til mistanke om plagiat, og specialet blev bedømt igen med 

resultatet 7. 

 

Ad 6) Maria Munnecke og UP redegjorde for en procesplan vedr. hvor 

længe BA 2010-studieordningerne skal forblive åbne, på den facon at 

studerende indskrevet på dem, stadig kan aflægge eksaminer efter dem, 

samt i forhold til kursusudbud mv. 

Studienævnet bemyndigede UP til at indgive et høringssvar fra studienævnet 

i den forbindelse. 

 

Ad 7) Maria Munnecke redegjorde for en ny skabelon der skal anvendes til 

de nye bachelortilvalgsstudieordninger der skal udarbejdes. Punktet blev sat 

på mødet d. 5. oktober 2015. 

  

Ad 8) Studienævnet drøftede et udkast til en udtalelse fra Studienævnet for 

Tværkulturelle og Regionale Studier om lukning for optag på 

Grækenlandsstudier. 



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 9) Punktet blev udskudt til mødet d. 5. okt. 

 

Ad 10) UP redegjorde for emnet evaluering af ophold i udlandet - 

fastlæggelse af praksis. 

Studienævnet vedtog at lade sit eksisterende 

undervisningsevalueringsudvalg, suppleret af studenterstudievejleder Ditte 

Specht som repræsentant for studievejledningen, arbejde videre med emnet. 

 

Ad 11) UP orienterede om Skype-udvalgets fremtidige arbejde, jf. punkt 11 

på side 7-8 i referat af studienævnsmøde afholdt d. 24. juni 2015: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_j

un_2015_-_godkendt.pdf. 

 

Ad 12) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_jun_2015_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_jun_2015_-_godkendt.pdf

