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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  22. FEBRUAR 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 22. februar 2019 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, formand), Ulla Prien 

(VIP-Mellemøsten), Nicole Brisch (VIP-Mellemøsten, 1. suppleant), Simon 

Stjernholm (VIP-Religion), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), 

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Ying Chen (Studerende, Asien), Ali Mah-

moud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Sebastian Weede (Stude-

rende, Øst- og Sydøsteuropa), Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige 

fag), Emma Marie Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Louise 

Hegelund Waaben (AC-studievejleder, observatør). 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af 1. suppleant 

e. Indstilling af studieledere på ToRS 



 

 

SIDE 2 AF 7 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Lidt flere tal fra studievejledningen ToRS/ 2018/ Praktik og 

deltagelsesrate i arrangementer. 

4) Medlemmer til kvote 2-optagelsesudvalg. 

5) Meritpraksis vedr. obligatorisk udlandsophold på 3. semester på 

bacheloruddannelsen i Kinastudier samt meritpraksis vedr. 

udlandsophold på Koreastudier. 

6) Ny kvote 2 fra 2020. 

7) Opsplitning af studieordninger. 

8) Årsberetning for V18-19 og S18 - Censorkorps for Ægyptologi. 

9) Orientering om status på de nye 2019-studieordninger 3. 

10) Praktisk tilrettelæggelse af prorektors besøg på studienævnsmøder. 

11) Indhentning af forslag til emner til Undervisningens dag som 

afholdes i fm. sommerafslutning og bogreception i juni 2019 samt 

nedsættelse af planlægningskomite. 

12) ToRS tutorer søges til studiestarten 2019. 

13) Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 8. februar 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Martin Schou Madsen meddelte at et udvalg fortsat er i færd med at 

fastlægge pensumbestemmelserne for det nye fælles studieelement på ToRS 

på KA-niveau i projektorienteret forløb (praktik), jf. punkt 3 på side 3-5 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_

sep_2018_-_godkendt.pdf samt jf. punkt 1.c. på side 2 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_

sep_2018_-_godkendt.pdf  samt jf. punkt 2.b. på side 3 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_d

ec_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 1.d.) Martin Schou Madsen meddelte at VIP-siden på repræsentations-

området Øst- og Sydøsteuropa indstiller Mikhail Suslov til udpegning som 

1. suppleant for resten af valgperioden. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_dec_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_dec_2018_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 3 AF 7  

Ad 1.e.) Martin Schou Madsen meddelte at dekanen har godkendt en indstil-

ling og udpeget Annika Hvithamar som studieleder og Tine Roesen som vi-

cestudieleder fra 1. februar 2019 til 31. januar 2022. 

 

Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte ikke noget yderligere under punk-

tet. 

Martin Schou Madsen og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 

postmødeafgjorte sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor 

relevante observatører og gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Ulla Prien meddelte at der er modtaget en mail fra studiechefen, i 

hvilken det påpeges at en praksis skulle være regelstridig. 

Det drejer sig om den mangeårige og fagligt gavnlige og ganske velfunge-

rende praksis, der består i at nystartede studerende på BA i Nærorientalsk 

arkæologi, Assyriologi eller Ægyptologi, kan skifte til et anden af disse 3 

fag, inden for det første semester, som er ens for dem alle tre, jf.: https://stu-

dier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-opbygning/   

Denne praksis skulle være i strid med nogle regler, på trods af at disse 3 fag 

udgør et fælles optageområde under den koordinerede tilmelding, jf.: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bachelorud-

dannelser/humanistiskebacheloruddannelser/sprog/mellemoestens-sprog-og-

samfund-assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi  

Ulla Prien vil på vegne af studienævnet gå videre med dette emne. 

Ulla Prien meddelte at studienævnets undervisningsevalueringsudvalg er i 

færd med at evaluere undervisningen i efterårssemesteret 2018. Den offent-

lige undervisningsevalueringsrapport vil blive placeret på internettet jf. 

praksis, nemlig her: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evalue-

ring/rapporter/  

De studerende skriver flere fritekstsvar end tidligere, efter at evalueringen er 

forlagt til det nye EDB-system: https://evaluering.ku.dk/  

Underviserne mangler EDB-teknisk mulighed for inde i systemet, at kunne 

gå tilbage til gamle evalueringer af kurser fra tidligere semestre. Dette er 

vigtigt at kunne, således at man, næste gang samme eller et lignende kursus 

skal udbydes, kan gå tilbage og se hvordan ens tidligere lignende kursus 

blev evalueret.  

Studienævnet drøftede endvidere den problematik som skyldes at kurserne 

er splittet op, og det kunne være en fordel, hvis der blev sikret en større grad 

https://studier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-opbygning/
https://studier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-opbygning/
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https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/sprog/mellemoestens-sprog-og-samfund-assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/sprog/mellemoestens-sprog-og-samfund-assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://evaluering.ku.dk/


 

 

SIDE 4 AF 7 af sammenhæng mellem evalueringssystemet og den måde undervisningen 

faktisk foregår på. 

Birgitte Schepelern Johansen meddelte at hun havde mailet rundt til sit bag-

land angående elektronisk transmission og/eller optagelse af lyd og/eller bil-

lede fra undervisningslokaler jf. punkt 2.b. på side 4 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf  

Studienævnet vedtog at det på et passende tidspunkt i løbet af forårssemeste-

ret 2019 vil drøfte emnet; og at alle medlemmer, studerende såvel som 

VIP’ere, bør sondere i deres respektive baglande, omkring hvilke oplevelser 

af og holdninger til emnet som haves, således at drøftelserne i studienævnet 

kan blive så kvalificerede som muligt. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der ikke findes nogen 

fælles retningslinjer på Københavns Universitet angående elektronisk trans-

mission og/eller optagelse af lyd og/eller billede fra undervisningslokaler. 

Hun meddelte endvidere at dette uddannelsestjek er blevet udarbejdet: 

https://studier.ku.dk/bachelor/japanstudier/undervisning-og-opbygning/er-

uddannelsen-noget-for-mig/uddannelsestjek/  

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endelig at specialskrivningsperio-

den på Københavns Universitet på et tidspunkt vil blive reduceret til 4 må-

neder, hvilket vil bevirke at fristerne for indgåelse af kontrakt, kommer til at 

ligge senere end nu, hvor de ligger 1. juni henholdsvis 1. november, i det fo-

regående semester, jf.: https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-ka/Si-

der/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20speciale-

forl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b under 

overskriften ”Jeg vil gerne se et overblik over tidsfrister”. 

 

Ad 2.d.) AC-studievejleder Louise Hegelund Waaben meddelte at der afhol-

des Åbent Hus jf.: https://hum.ku.dk/uddannelser/besoeg-os/aabent-hus/  

 

Ad 3) AC-studievejleder Louise Hegelund Waaben redegjorde for nogle tal 

fra studievejledningen ToRS vedr. praktik og deltagelsesrate i arrangemen-

ter. 

 

Ad 4) Martin Schou Madsen redegjorde for at medlemmerne af det faglige 

udvalg for kvote 2-optaget på ToRS pr. 1. september 2019 (se fx: https://stu-

dier.ku.dk/bachelor/japanstudier/adgangskrav-og-optagelse/kvote-2-vurde-

ring/ ) er blevet udpeget og indsendt til Studiechefen. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
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SIDE 5 AF 7 De er: Studielektor, og formand for optagelsesudvalget Martin Schou Mad-

sen; Studielektor Ulla Prien; Lektor Morten Warmind; AC Studievejleder 

Louise Hegelund Waaben; Studerende Emma Marie Chammon; Studerende 

Emma Hjerrild Bech; Studerende Tilde Juel Hansen og Studerende Ying 

Chen. 

Fakultetet videreformidler navnene til Nørregade (Uddannelsesservice) og 

selve arbejdet med at prioritere kvote 2-ansøgninger skal udføres d. 12/6 

2019 i Nørregade. 

 

Ad 5) Martin Schou Madsen redegjorde for nogle meritpraksisser vedr. det 

obligatoriske udlandsophold på 3. semester på bacheloruddannelsen i Ki-

nastudier jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/kinastudier/undervisning-og-op-

bygning/  

De studerendes sendes til Beijing International Studies University (BISU) 

og dette universitet vil ændre sine transcripts (eksamensudskrifter / resultat-

oversigter) for de studerende på holdene som er afsted fra og med i efterårs-

semesteret 2019, således at disse transcripts vil egne sig bedre til de ende-

lige meritoverførsler, som den enkelte studerende selv søger om efter sin 

hjemkomst, jf.: https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Kur-

ser%20og%20undervisning/Tag%20kurser%20på%20andre%20uddannel-

ser/Meritoverførsel%20af%20forhåndsgodkendte%20kurser%20i%20udlan-

det%20til%20centralfag.pdf  

Ulla Prien redegjorde for at der hidtil har været udstedt betingede forhånds-

godkendelser af meritoverførsel fra Korea af sproglige studieelementer. 

Disse vil blive afløst af specificerede forhåndsgodkendelser, som vil præci-

sere hvilket niveau (level) som skal opnås på det pågældende sprogkursus 

på det pågældende koreanske universitet, for at der kan meritoverføres som 

det pågældende sproglige studieelement på BA i Koreastudier, jf. side 13-14 

i: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/asi-

enstudier_ba.pdf  

 

Ad 6) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for en ny kvote 2 fra 2020 

jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelse-i-

kvote-2/ny-kvote-2-fra-2020/  

 

Ad 7) Martin Schou Madsen redegjorde for at dekanatet har valgt ikke at 

godkende studieordningen for bacheloruddannelserne i asienstudier 2019 i 

den oversendte form. 

https://studier.ku.dk/bachelor/kinastudier/undervisning-og-opbygning/
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SIDE 6 AF 7 Da ordningen er sammensat af 4 selvstændige uddannelser (Japanstudier, 

Kinastudier, Koreastudier og Moderne Indien og Sydasienstudier) med for-

skellige strukturerede forløb, udlagt undervisning på forskellige semestre og 

forskellige navne for sammenlignelige fagelementer, er ordningen blevet 

meget svær at overskue og læse. 

På den baggrund har dekanatet besluttet følgende: 

Selvstændige uddannelser skal i fremtiden have selvstændige studieordnin-

ger. Studieordningen for BA i asienstudier 2019, skal splittes op i 4 selv-

stændige studieordninger før de kan godkendes. Mikkel Bunkenborg oplyste 

at asienstudier er indstillet på at deres opsplittede studieordning bliver fra 

2019. 

De øvrige samleordninger på ToRS (nærorientalske oldtidskulturer BA + 

KA (Nærorientalsk arkæologi, Assyriologi og Ægyptologi) og asienstudier 

KA) skal senest i 2020 have selvstændige studieordninger for hver uddan-

nelse. 

 

Ad 8) Martin Schou Madsen redegjorde for en årsberetning for V18-19 og 

S18 - Censorkorps for Ægyptologi. 

Studienævnet havde ingen kritik eller egl. kommentarer og tog indberetnin-

gen til efterretning og registrerer den som gennemgået i dette referatet jf. 

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

dure_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf  

 

Ad 9) Martin Schou Madsen orienterede om status på de nye 2019-studie-

ordninger, som placeres her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studie-

ordninger/  

 

Ad 10) Martin Schou Madsen redegjorde for den praktiske tilrettelæggelse 

af prorektors besøg på et studienævnsmøde i forårssemesteret 2019 jf. punkt 

9 på side 6 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/refera-

ter/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf  

Datoen for besøget er endnu ikke fastlagt. 

 

Ad 11) Martin Schou Madsen redegjorde for at der skal indhentes forslag til 

emner til Undervisningens dag som afholdes i fm. sommerafslutning og 

bogreception i juni 2019, samt at der skal nedsættes en planlægningskomite. 

Følgende emner blev foreslået: 

 Sårbare studerende med psykiske funktionsnedsættelser. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsprocedure_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsprocedure_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 7 AF 7  Kurser med mere end én underviser. 

   

Studienævnet nedsatte en planlægningskomite foreløbigt bemandet af Tea 

Sindbæk Andersen, Martin Schou Madsen, Ali Mahmoud Abou El Zalaf og 

Emma Marie Chammon, med mulighed for at flere kan indtræde i komiteen, 

både medlemmer og ikke-medlemmer af studienævnet, både VIP’ere og stu-

derende. 

 

Ad 12) AC-studievejleder Louise Hegelund Waaben redegjorde for at ToRS 

tutorer søges til studiestarten 2019 jf.: https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studie-

beskeder/PublishingImages/Sider/ToRS-tutorer-til-studiestart-2019-sø-

ges/Tutoropslag%202019%20alle%20fag%20ToRS.doc  

 

Ad 13) Intet. 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/PublishingImages/Sider/ToRS-tutorer-til-studiestart-2019-søges/Tutoropslag%202019%20alle%20fag%20ToRS.doc
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/PublishingImages/Sider/ToRS-tutorer-til-studiestart-2019-søges/Tutoropslag%202019%20alle%20fag%20ToRS.doc
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/studiebeskeder/PublishingImages/Sider/ToRS-tutorer-til-studiestart-2019-søges/Tutoropslag%202019%20alle%20fag%20ToRS.doc
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