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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  23. NOVEMBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 23. november 2017 kl. 10:30 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Holger Klint (Studerende, Religion, næstformand), Amanda Brødsgaard 

(Studerende, Asien), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten, 1. 

suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra ToRS, obser-

vatør), Thomas Rasmussen (Studenterstudievejleder, observatør), Erik 

Wernberg-Tougaard (Studenterstudievejleder, observatør), Karina Klaris 

Dich (Studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk Andersen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige 

fag), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Afholdt høring om bibliotekerne. 

4) Hyrdebrev til studienævnene. 

5) Bachelortilvalg på eget centralfag. 

6) Nye fælles specialefrister på KU. 

7) Studienævnets adgang til dokumenter på KUnet. 

8) Høring om nye kvote 2-regler. 

9) Nyt fra udvalgene der arbejder med Videnskabsteori henholdsvis 

nye tilvalgsstrukturer. 

10) Slutundervisningsevaluering i efterårssemesteret 2017. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 9. november 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun er ved at etablere en e-mail-liste til DVIP’ere 

jf. punkt 2.a. på side 2 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_no

v_2017_-_godkendt.pdf  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Holger Klint meddelte at der enten d. 8. eller d. 9. februar 2018 vil 

blive afholdt indvielsesarrangement for de nye studenterlokaler på 3. sal i 

bygning 10. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at BARstionen 

godt kunne gøre bedre rent efter sine fredagsbarer, og at ingen må ryge på 

tagterrassen, heller ikke jurastuderende. 

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at sammenlægningen af 

Østeuropastudier er godkendt. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_nov_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 6 Ad 3) UP redegjorde for en afholdt høring om bibliotekernes fremtid, i form 

af et udkast til: ”Overdragelsesaftale vedrørende biblioteksbetjening af 

Københavns Universitets Humanistiske  Fakultet” mellem Det 

Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Kongelige Bibliotek (KB). 

I høringen blev der fra mange sider udtrykt bekymring for bibliotekernes 

fremtid, og høringen har ført til at direktionen har valgt ikke at bakke op om 

aftalen som den forelå i udkastet. Der vil blive udviklet et nyt aftaleudkast, 

hvori nogle indgivne forslag vil blive overvejet. Det er uvist om dette 

reviderede udkast vil blive sendt til høring. Planen er fortsat at få en aftale, 

der træder i kraft 1. januar 2018. 

 

Ad 4) UP og Maria Munnecke redegjorde for et rundsendt hyrdebrev til 

studienævnene vedrørende udarbejdelse af nye studieordninger. Det viser 

sig at de først skal træde i kraft 1. september 2020 og ikke i 2019 eller 1. 

februar 2020, som det ellers først var formodet jf. punkt 3 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_o

kt_2017_-_godkendt.pdf  

Det er planen at samtlige studieordninger på ToRS skal fornys, BA og KA, 

centralt fag og tilvalg. Der indføres nye skabeloner, som studieordningerne 

skal flyttes over i, og det er planen at nogle eller alle BA- og KA-

tilvalgsordninger skal samles i fælles ToRS-tilvalgs-studieordninger. 

Hyrdebrevet omtaler fjernelse af intern censur: Fra flere til én bedømmer på 

skriftlige prøver, reduktion af ekstern censur på det centrale fag til 

minimumskravet, fjernelse af ekstern censur på tilvalg ved skriftlige prøver, 

konsekvent omlægning til 15 ECTS-points-kurser, en fakultetsfælles ramme 

for 30 ECTS-point ikke-samunderviste kurser med minimum 30 tilmeldte, 

udbud af 15 ECTS-point BA-tilvalg med fokus på hhv. faglighed i praksis 

eller projektorienteret forløb samt reduktion af valgfrihed (KA) og øget 

samlæsning. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at det er svært 

at overskue konsekvenserne af disse nye studieordninger der skal laves. 

 

Ad 5) UP redegjorde for at det gældende fra den 1. september 2017 er 

blevet muligt, at tage alle 45 ECTS bachelortilvalg på egen uddannelse 

(inden for eget centralt fag). 

 

Ad 6) UP redegjorde for nogle nye fælles specialefrister på KU som 

beskrives i dette dokument:  

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20und

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_okt_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_okt_2017_-_godkendt.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf


 

SIDE 4 AF 6 ervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20

p%C3%A5%20KU.pdf  

Studienævnet fandt at afleveringsdatoen for specialer skrevet i 

efterårssemesteret, nemlig 31. december, er uhensigtsmæssig og bør flyttes 

til en bedre dag. 

 

Ad 7) UP redegjorde for en henvendelse hun har rettet til 

fællesadministrationen i Nørregade vedr. de studerendes adgang til love og 

regler på hjemmesiderne (KUnet). 

Det er et problem for de studerende i studienævnet at de ikke i forbindelse 

med fremlæggelse af dokumenter i nævnet, notater, sager, der fremlægges i 

SN mv. har adgang til bl.a.: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Document

s/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afme

ldning%20af%20fag.pdf samt: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Sider/defa

ult.aspx samt: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/defa

ult.aspx samt: https://intranet.ku.dk/studieadministration/Sider/default.aspx  

Når studerende, som ikke samtidig er ansatte på Københavns Universitet 

som fx tutorer eller studenterstudievejledere, klikker på disse links, mødes 

de af beskeden: 

”Fejl: Adgang nægtet”. 

Studienævnet synes at det er problematisk - de studerende i studienævnet er 

med til at træffe afgørelser i konkrete sager, afgørelser som informeres af 

disse vejledninger, som for manges vedkommende (fx den her omkring 

dispensation til afmelding af fag) er stilet direkte til studienævnene på 

Københavns Universitet, da det dem der har hjemlen til at træffe afgørelser. 

Dokumenterne er naturligvis som udgangspunkt ikke rettet til studerende, 

men de er jo ikke hemmelige på nogen måde og Aarhus Universitet har fuld 

offentlighed omkring sine dokumenter som ligger på: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandli

ngsportal/  

Den side er åben for alle - herunder naturligvis ansatte og studerende ved 

Aarhus Universitet. 

Studienævnet ønsker at man gør lige som Århus Universitet og gør siderne 

på KUnet helt offentlige, eller i det mindste som et første skridt fjerner 

denne mur for de studerende - således at f.eks. studenter-SN-medlemmer 

kan deltage på lige fod og få lige adgang til information. 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Sider/default.aspx
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/


 

SIDE 5 AF 6 Studienævnets egne dokumenter, mødereferater og 

undervisningsevalueringsrapporter ligger offentligt tilgængelige for alle på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/ samt: 

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

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 8) UP redegjorde for en igangværende høring om nye kvote 2-regler 

som lægger op til en ny todelt kvote 2-optagelsesmodel jf.: 

https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_

-kriterier_paa_vej.aspx  

Den består af en kombineret adgangs- og optagelsesprøve. Der sker en 

frasortering af ansøgere der ikke består adgangsprøvedelen og herefter en 

udvælgelse af de ansøgere der klarer sig bedst i optagelsesprøvedelen, der så 

skal prioriteres af et fagligt optagelsesudvalg. 

Drøftelser fandt sted om høringen og studienævnet vedtog dette høringssvar: 

”Studienævnet er glad for at der kan komme et alternativ til en 

minimumskarakter på 6 for kvote 2 ansøgere. Vi har dog nogle 

forbehold over for adgangsprøven. Det er afgørende for Stu-

dienævnet at adgangsprøven udformes således at følgende sik-

res: 

 

Adgangsprøven skal være udformet på en sådan måde at den 

ikke rammer skævt i forhold til f.eks. minoritetsgrupper, ansø-

gere med baggrund fra kulturelt underprivilegerede områder, 

køn med mere. 

 

Angående kriterierne for optagelse bør det være muligt for de 

relevante fagområder/ institutter at vælge blandt kriterierne. 

F.eks. mener vi ikke at der til optagelsesprøven vil være brug 

for en vurdering i forhold til karakter og det må ligeledes være 

væsentligt at man kan vægte vigtigheden af f.eks. pinden med 

kvantitative, kritiske og sproglige kompetencer.” 

 

Ad 9) Maria Munnecke redegjorde for nogle forslag der drøftes i en 

arbejdsgruppe der arbejder med nye tilvalgsstrukturer på Det Humanistiske 

Fakultet. 

UP redegjorde for hvorledes udvalget der arbejder med Videnskabsteori har 

afholdt møder med underviserne både på den fælles og på den fagspecifikke 

del af ToRS videnskabsteori, jf. punkt 1.c. på side 2 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_o

kt_2017_-_godkendt.pdf  

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_-kriterier_paa_vej.aspx
https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_-kriterier_paa_vej.aspx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_okt_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_26_okt_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 6 AF 6 Arbejdsgruppens indstilling er, at den nuværende generelle dispensation 

gøres permanent. Dvs. disse bestemmelser gøres permanente og indarbejdes 

i studieordningerne: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_disp

ensation_videnskabsteori.pdf  

Studienævnet vedtog dette og vedtog samtidig at forlænge den generelle 

dispensation, så den også gælder for sommereksamen 2018, da egentlige 

studieordningsændringer ikke kan nå at blive indarbejdet tids nok. 

Studienævnet bemyndigede endvidere UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre forlængelsen og 

den efterfølgende gøren permanent, af den generelle dispensation, på vegne 

af studienævnet. 

 

Ad 10) UP redegjorde for slutundervisningsevaluering i efterårssemesteret 

2017. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at de 

studerendes anonymitet evt. bør sikres bedre og det blev vedtaget at der i 

den nye indkaldelse til slutevalueringer i tors nyt skal sendes besked ud til 

underviserne om at de på meget små hold skal give de studerende mulighed 

for at evaluere elektronisk og sende skemaet til evaluering@hum.ku.dk for 

at sikre anonymiteten, jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/  

 

Ad 11) Intet. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
mailto:evaluering@hum.ku.dk
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/

