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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  24. FEBRUAR 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 24. februar 2017 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), Tea Sindbæk Andersen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Holger Klint (Studerende, Religion, næstfor-

mand), Asger Hans Thomsen (Studerende, suppleant, Religion), Clara Ma-

rie Westergaard (Studerende, Mellemøsten), Anna Buchardt Larsen (Stude-

rende, suppleant, Mellemøsten), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa), Emil Winther (Studerende, suppleant, Øst- og Sydøsteuro-

pa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Line Bleeg Carstensen (Stu-

derende, suppleant, Asien), Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (Vi-

cestudieleder, observatør), Dorthe Horup (AC-vejleder, observatør) 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Navnerunde. 

b. Præsentation af studienævnets rolle og funktion 

c. Partialkonstituering af studienævnet: Valg af næstformand. 

d. Godkendelse af dagsorden 



 

SIDE 2 AF 7 e. Godkendelse af referat 

f. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Fremtiden for Østeuropastudier. 

4) Brev til dekanen. 

5) De nye adgangsbekendtgørelser - implementering af 

uddannelsesloftet - stop for dobbeltuddannelse inden for 6 år. 

6) 13 måneders reglen ved genindskrivning og overflytning. 

7) Studiestartsprøve E17. 

8) Studieordningsændring / dispensation: Videnskabsteori (ToRS 

fællesfag). 

9) Vedtagelse af forbud mod i alt 45 ECTS bachelortilvalgspraktik 

under Komparative kulturstudier. 

10) Undervisningsevaluering af efterårssemesteret 2016. 

11) Opdaterede retningslinjer vedr. supplerende fagelementer og 

holddispensationer. 

12) Forslag om organisationsspeciale (virksomhedsspeciale) på alle 

KA’er på ToRS. 

13) Aktiviteter i vejledningen ToRS forår 2017. 

14) Optagelsesudvalgsmedlemmer til kvote 2-optagelsesudvalgsmøder i 

2017. 

15) Kronik - SFR, arbejdsmarked & studerende. 

16) Undervisningens dag d. 22. maj på heldagsmedarbejdermødet på 

Schæffergården. 

17) Evt. 

 

Ad 1.a.) En navne- og præsentationsrunde fandt sted. 

 

Ad 1.b.) UP redegjorde for studienævnets rolle og funktion, herunder 

postmødets. 

 

Ad 1.c.) Holger Klint blev valgt som næstformand. 

 

Ad 1.d.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.e.) Referat af møde afholdt d. 24. januar 2017 blev godkendt med 



 

SIDE 3 AF 7 enkelte ændringer. 

 

Ad 1.f.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at et SSK-møde har drøftet en evt. fremtidig fælles 

undervisningsevalueringsform for hele Det Humanistiske Fakultet, som 

formodentlig bliver elektronisk. Endvidere blev påtænkte nedskæringer i 

mængden af censur (foreløbigt kun den interne, i fremtiden nok også den 

eksterne), påtænkte nedskæringer i vejledningsnormerne samt andre 

påtænkte nedskæringer drøftet på SSK-mødet. 

Drøftelser fandt sted om de påtænkte nedskæringer, under hvilke det blev 

nævnt, at den væsentligste fordel ved ekstern censur er, at den giver et for 

universitetet langt mere hensigtsmæssigt forhold mellem underviser og 

studerende. Dette fordi de studerende i langt mindre grad forsøger at opnå 

høje karakterer ved at være søde og/eller sleske overfor deres undervisere, 

sådan som det typisk ses i uddannelsessystemer uden ekstern censur. 

Derved hjælper den eksterne censur i høj grad med til at sikre det 

videnskabeligt-kritiske fundament som universitetet, og ikke mindst dets 

uddannelser, hviler på. Dette fundament synes i forvejen at være vanskeligt 

at sikre i disse år, en afskaffelse af den eksterne censur vil ødelægge 

yderligere, og den bør derfor bekæmpes. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Holger Klint meddelte at den 10. marts kl. 17-19 starter et initiativ 

der hedder ToRS på tværs jf.: https://www.facebook.com/torspaatvaers/  

 

Ad 2.c.) Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at der gennem lang tid er 

blevet arbejdet på at opnå en tilpasning af 12-timers-BA-undervisningsuge-

kravet til de faktiske omstændigheder på de små BA-uddannelser. Der vil 

formodentlig blive bragt noget op i KUUR i den anledning. 

Tine Roesen meddelte endvidere at et aftagerpanelmøde om konsekvenserne 

for ToRS af den nye gymnasiereform, vil blive afholdt. 

Tine Roesen meddelte endvidere at man påtænker at hæve kvote-2-optaget 

for den nye BA i Mellemøststudier fra de nuværende 10 procent til 20 

procent, for at sikre fortsat tilgang til Persisk, Tyrkisk og Hebraisk. Ellers 

risikeres det at Arabisk, via sin højere søgning og højere gennemsnit for 

kvote-1-optaget, lægger beslag på næsten hele KOT-optaget på den nye 

https://www.facebook.com/torspaatvaers/


 

SIDE 4 AF 7 sammenlagte BA i Mellemøststudier. 

Tine Roesen meddelte endelig at en nedsat task force for 

uddannelsesudvikling har arbejdet på at udvikle fællesundervisning, nye 

kursusformer, en graduate school på KA-niveau samt andet. Task forcen er 

nu blevet omdannet til en referencegruppe. 

 

Ad 3) Tea Sindbæk redegjorde for en foreliggende procesplan for en ny BA 

og KA i Østeuropastudier. Drøftelser fandt sted om emnet. 

 

Ad 4) Drøftelser fandt sted om de samarbejdsvanskeligheder der har været 

mellem studienævnet og dekanen gennem længere tid, samt beslægtede 

emner. En mulighed er at konferere med andre studienævn på fakultetet, 

med HUMrådet eller evt. med andre instanser.  

Studienævnet nedsatte et udvalg til at gøre noget ved sagen. 

Det består foreløbigt af UP, Anna Buchardt Larsen og Amanda Brødsgaard, 

med mulighed for at flere studienævnsmedlemmer kan træde ind. 

 

Ad 5) UP redegjorde for de nye adgangsbekendtgørelser der implementerer 

uddannelsesloftet. De ses på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471 (liste over 

BA-uddannelser der ikke er omfattet af uddannelsesloftet ses allernederst på 

siden) samt på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186472 (liste over 

KA-uddannelser der ikke er omfattet af uddannelsesloftet ses allernederst på 

siden). 

 

Ad 6) UP redegjorde for en 13 måneders regel ved genindskrivning og 

overflytning. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog studiestartsprøver på alle BA-uddannelser på 

ToRS ved optaget pr. efterårssemesteret 2017. 

  

Ad 8) Drøftelser fandt sted om: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/F17_Generel

_dispensation_Videnskabsteori.pdf der evt. skal gøres permanent, evt. med 

ændringer.  

Studienævnet vedtog at nedsætte et åbent udvalg, dvs. med mulighed for at 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186472
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/F17_Generel_dispensation_Videnskabsteori.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/F17_Generel_dispensation_Videnskabsteori.pdf


 

SIDE 5 AF 7 medlemmer som ikke er studienævnsmedlemmer også kan være i udvalget. 

Udvalget skal finde den endelige, blivende, studieordningsstadfæstede form 

for dette studieelement, samt implementere den så hurtigt som muligt og 

gerne fra forårssemesteret 2018.  

MW og Holger Klint fra studienævnet samt Tine Roesen indtrådte i 

udvalget på mødet og Thomas Brudholm samt evt. andre i eller udenfor 

studienævnet vil af udvalget blive inviteret til at indtræde i det. 

 

Ad 9) UP redegjorde for et ønsket forbud mod i alt 45 ECTS 

bachelortilvalgspraktik under Komparative kulturstudier (15 ECTS + 30 

ECTS). Idet det aldrig har været meningen at der skulle kunne tages 45 

ECTS udelukkende som praktik på Komparative Kulturstudier.  

Studienævnet vedtog forbuddet. 

Der skal på side 2 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturs

tudier/komparative_kulturstudier_batv_2007.pdf på et passende sted 

indføjes: ”Der kan ikke vælges både ”Modul VII: Praktik i Komparative 

kulturstudier” og ”Modul IX: Udvidet praktik i Komparative kulturstudier”” 

Reglen skal gælde fra og med efterårssemesteret 2017, og indtil den 

implementeres i pdf-studieordningen, skal den lægges på: 

https://intranet.ku.dk/kulturstudier_tilvalg/projektorienteretforloebsomtilval

g/Sider/default.aspx hvor det skal fremgå at: ”Vær venligst opmærksom på 

at det ikke er muligt at tage begge moduler som tilvalgsmodul på 

Komparative Kulturstudier. Det er enten 15 ECTS eller 30 ECTS modulet.” 

 

Ad 10) UP redegjorde for den til studienævnsmedlemmer rundsendte 

interne ikke-offentlige undervisningsevalueringsrapport for 

efterårssemesteret 2016. 94 ud af 137 udbudte kurser er blevet evalueret, 

med i alt 932 besvarelser. Der er blevet 8 A-evaluerede, 82 B-evaluerede og 

4 C-evaluerede kurser. 

Den offentlige rapport vil blive lagt på: 

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

færdig. 

Drøftelser fandt sted om undervisningsevaluering, herunder omkring nogle 

fra Ravinder Kauer modtagne input vedr. evalueringspraksisser, som UP vil 

svare på på vegne af studienævnet. Et skriv om hvad evalueringer bliver 

brugt til, vil evt. blive udarbejdet. 

 

Ad 11) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for nogle opdaterede 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/komparative_kulturstudier_batv_2007.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/komparative_kulturstudier_batv_2007.pdf
https://intranet.ku.dk/kulturstudier_tilvalg/projektorienteretforloebsomtilvalg/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kulturstudier_tilvalg/projektorienteretforloebsomtilvalg/Sider/default.aspx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 6 AF 7 retningslinjer vedr. supplerende fagelementer og holddispensationer. 

 

Ad 12) UP redegjorde for et af Frank Sejersen stillet forslag om at 

organisationsspecialer (virksomhedsspecialer) skal kunne skrives på alle 

KA’er på ToRS og ikke kun på KA i Tværkulturelle studier, jf. side 22-23 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studi

er/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf  

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

mulighed allerede eksisterer på alle KA-uddannelser på ToRS og at der evt. 

bør foretages yderligere opreklamering for den. 

 

Ad 13) Dorthe Horup redegjorde for nogle aktiviteter i vejledningen på 

ToRS i foråret 2017. 

 

Ad 14) UP redegjorde for at der skal udpeges optagelsesudvalgsmedlemmer 

til kvote 2-optagelsesudvalgsmødet i 2017. Det holdes jf. praksis som et 

heldagsmøde, der ligger den 9. juni 2017. Assyriologi, Nærorientalsk 

arkæologi og Ægyptologi har forespurgt om de kan få en eller flere VIP-

repræsentanter med til mødet, fordi de har fået hævet deres kvote-2-optag 

betragteligt. Studienævnet var positivt overfor at disse fag får denne 

mulighed – der vil dog også skulle deltage mindst en repræsentant fra 

studienævnets optagelsesudvalg i forbindelse med udvælgelsen af 

studerende til optag på de pågældende fag. 

Studienævnet udpegede UP, MW, Amanda Brødsgaard, Line Bleeg 

Carstensen og Clara Marie Westergaard til udvalget. 

 

Ad 15) Dorthe Horup redegjorde for en kronik hun havde skrevet i bladet 

vejlederen om SFR, arbejdsmarked & studerende. 

 

Ad 16) Studienævnet nedsatte UP, Amanda Brødsgaard og Line Bleeg 

Carstensen som udvalget til planlægning af undervisningens dag d. 22. maj 

2017 på heldagsmedarbejdermødet på Schæffergården. 

 

Ad 17) UP redegjorde for en henvendelse omkring undervisningssprog på 

BA-uddannelser på ToRS. Det blev slået fast at det er studieordningens 

ordvalg der er afgørende for hvorvidt opgaver kan skrives på engelsk og for 

hvorvidt der undervises på engelsk med mindre der er tale om kurser der 

udbydes som særlige kurser på engelsk, eller der er tale om undervisere, der 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf


 

SIDE 7 AF 7 ikke kan undervise på dansk. 


