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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  22. AUGUST 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 22. august 2018 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Simon Stjernholm (VIP-Religion, 

1. Suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johan-

sen (VIP-Øvrige fag), Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, 2. 

suppleant), Amanda Brødsgaard (Studerende, Næstformand, Asien), Holger 

Klint (Studerende, Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Mun-

necke (Administrativ medarbejder fra ToRS, observatør) 

 

Fraværende: Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Asta 

Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag), Ula Rasool (Studerende, Mel-

lemøsten), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 6 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Udpegning af repræsentant mv. 

3) Ekstra fagelement på BA og KA-niveau indenfor Tværkultur. 

4) Uddannelsesevaluering: Japan-, Kina- og Koreastudier - inkl. 

handleplaner. 

5) Fejlrettelse af CEFR-terminologi i generiske faglige mål for 

specialet. 

6) 2019-studieordninger Østeuropastudier. 

7) Asienstudier BA2019. 

8) KA2019 Asienstudier. 

9) KA2019 og BA2019 i religionsvidenskab. 

10) Fastlæggelse af mødedag og tid i efterårssemesteret 2018 ud fra 

Doodle. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 15. august 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at udforme et brev om 

specialeforhold jf. punkt 5 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_ja

n_2018_-_godkendt.pdf  

Maria Munnecke meddelte at Det Humanistiske Fakultet formodentlig vil 

udarbejde en analyse af 6,0-karakterkravets indvirkning på optaget på 

ToRS’ bacheloruddannelser pr. 1. september 2018. 

 

Ad 1.d.) Martin Schou Madsen meddelte at repræsentationsområdet Øst- og 

Sydøsteuropa har indstillet Martin Schou Madsen til udpegning som 

repræsentant for VIP’erne for resten af valgperioden, mens Tea Sindbæk 

Andersen bliver 2. suppleant. Dvs. de bytter roller. 

Det skal blive således: 

Martin Schou Madsen som repræsentant 

Krzysztof Stala som 1. suppleant 

Tea Sindbæk Andersen som 2. suppleant 

 

UP meddelte at repræsentationsområdet Religionsfagene indstiller til at 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 6 Johanne Øllgaard Holm slettes som 2. suppleant for de studerende pga. 

barsel. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det ikke er lykkedes at forbedre studienævnets, og 

andres, adgang til dokumenter på KUnet, jf. punkt 4 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_de

c_2017_-_godkendt.pdf  samt punkt 7 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_n

ov_2017_-_godkendt.pdf  

I forbindelse med overflytningen til det nye KUnet, er der dog måske sket 

ændringer, således at alle studerende nu måske har fået adgang til 

dokumenterne, som ligger på sider som: 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Sider/default.aspx samt: 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/studiefremdriftsreform/Sider

/default.aspx samt: 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/Studieaktivitetskontrol/Sider

/default.aspx   

UP meddelte at undervisningsevalueringsudvalget overvejer på egen hånd at 

finde et elektronisk undervisningsevalueringssystem, og tage det i brug på 

ToRS, uden at afvente det fælles system der skal komme, fordi dets 

ibrugtagning har ladet vente på sig i årevis. 

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. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

  

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

meldt afbud til mødte og ikke var til stede. 

 

Ad 3) Birgitte Schepelern Johansen og Maria Munnecke redegjorde for et 

udkast til et ekstra fagelement på BA og KA-niveau indenfor Tværkultur. 

Et tilvalgskursus i metoder målrettet ToRS’ studerende og andre studerende 

fra Humaniora er blevet udviklet. Det er et omfattende kursus med flere 

metodiske specialiseringer, som de studerende skal vælge mellem (metoder 

til begrebsanalyse, metoder til diskursanalyse, metoder til feltstudier) og 

undervisningen vil bestå af disse selvstændige specialiseringer, 

fællesforelæsninger (fx om etik, begrebsarbejde, undersøgelsesdesign mv) 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/studiefremdriftsreform/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/studiefremdriftsreform/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx


 

SIDE 4 AF 6 og arbejdsseminarer (workathons hvor de studerende arbejder med konkrete 

spørgsmål). Kursusformatet ligger op til, at det forholdsvist nemt kan 

udvides med flere metoder (fx historisk metode, metoder til sproganalyse, 

kvantitativ metode mv). Fagelementet/studieelement vil blive placeret i en 

eller flere relevante studieordninger herfra: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/  samt evt. i andre relevante studieordninger, under navnene ”Metoder i 

Tværkulturelle studier (tilvalg) (Bachelor) 15 ECTS” og 

”Metodespecialisering i Tværkulturelle studier (tilvalg) (Kandidat) 15 

ECTS” 

Studienævnet godkendte det ekstra fagelement og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre det på vegne af studienævnet.  

 

Ad 4) Maria Munnecke redegjorde for en stedfunden uddannelsesevaluering 

af Japan-, Kina- og Koreastudier som blandt andet omfatter handleplaner, 

jf.: 

https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_

uddannelsesevaluering.pdf  

 

Ad 5) Martin Schou Madsen redegjorde for en fejlrettelse af CEFR-

terminologi i de generiske faglige mål for specialet. Der vil blive ændret fra: 

[det studerede sprog på ”uafhængig bruger”-niveau – svarende til C1 på Den 

europæiske Sprogportfolios kompetence-nøgle] til [det studerede sprog på 

”uafhængig bruger”-niveau – svarende til C1 på Den Fælles Europæiske 

Referenceramme for sproglæring, -undervisning og -evaluering (CEFR)]. 

 

Ad 6) Martin Schou Madsen og Maria Munnecke redegjorde for udkast til 

BA- og KA-2019-studieordninger for Østeuropastudier, som vil blive lagt 

her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet. 

 

Ad 7) Mikkel Bunkenborg og Maria Munnecke redegjorde for udkast til 

Asienstudier BA2019-studieordning, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/  og 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_uddannelsesevaluering.pdf
https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_uddannelsesevaluering.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/


 

SIDE 5 AF 6 her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/  og 

her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koreastudier/  

og her: 

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

_sydasienstudier/  når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 8) Mikkel Bunkenborg og Maria Munnecke redegjorde for udkast til 

Asienstudier KA2019-studieordning, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/  og 

her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/  

når den er endeligt færdiggjort, da Koreastudier og Moderne Indien og 

Sydasienstudier ikke har KA-uddannelser. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) Simon Stjernholm og Maria Munnecke redegjorde for udkast til 

KA2019 og BA2019 i religionsvidenskab-studieordninger, som vil blive 

lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Simon Stjernholm og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til ændrede 

pensumbestemmelser vedr. den nu holddispenserede eksamen i ”Religion i 

det offentlige rum i historie og nutid; 15 ECTS; Aktivitetskode: 

HRVK03071E” jf. punkt 10 på side 4-5 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_

aug_2018_-_godkendt.pdf  samt side 9-10 i: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/

religionsvidenskab_ka  som vil blive lagt ind på side 2 her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/

pensumbestemmelser_religionshistorie_og_religionssociologi_ka_2017  

Studienævnet godkendte pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koreastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og_sydasienstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og_sydasienstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_aug_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_aug_2018_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/pensumbestemmelser_religionshistorie_og_religionssociologi_ka_2017
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/pensumbestemmelser_religionshistorie_og_religionssociologi_ka_2017


 

SIDE 6 AF 6 samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre pensumbestemmelserne på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) Studienævnet fastlagde sine møder i efterårssemesteret 2018 til 

tirsdag kl. 10-12 i alle ulige uger, startende tirsdag d. 11. september 2018. 

 

Ad 11) Intet. 


