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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 11:00 til 13:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-

Øvrige fag), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel 

Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Holger Klint (studerende, Religion, næst-

formand), Jesper Nyeng (studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Anna Buchardt 

Larsen (studerende, Mellemøsten), Amanda Brødsgaard (studerende, Asien-

studier, kommende medlem), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Mun-

necke (administrativ medarbejder, observatør), Annika Hvithamar (studiele-

der, observatør), Thomas Rasmussen (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Thomas Nielsen 

(studerende, Øvrige fag, 1. suppleant), Frederikke Bencke (studerende, Asi-

enstudier). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 5 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Udkast til ny KA-studieordning for Østeuropastudier samt fremtiden 

for Balkanstudier og Polsk. 

4) Vedtaget generel dispensation vedr. Urban Life Across the Globe for 

sommereksamen 2017. 

5) Nye suppleringsregler. 

6) Godkendte Tibetologisk BA og KA-tilvalgsordninger samt 

godkendte Indologi BA og KA-tilvalgsordninger. 

7) Uddannelsesredegørelse 2017 for ToRS. 

8) Brev til dekanen. 

9) Placeringen af møder i forårssemesteret 2017. 

10) Undervisningens dag i maj 2017. Foreslået emne: 

Undervisningsporteføljer 

11) Afrapportering fra SSK-møde afholdt d. 14. december 2016. 

12) Opdaterede retningslinjer vedr. supplerende fagelementer og 

holddispensationer. 

13) 13 måneders reglen ved genindskrivning og overflytning. 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 13. december 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget da hun ikke var til stede. 

Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte om et arrangement fredag 

d. 10. februar 2017, nemlig: http://tors.ku.dk/kalender/2017/trump-kloden-

rundt/ . 

Anna Buchardt Larsen og Jesper Nyeng meddelte at evalueringsudvalget 

arbejder på undervisningsevalueringen af efterårssemesteret 2016. Den 

offentlige eksterne evalueringsrapport vil blive lagt på: 

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

færdig, jf. praksis. 

http://tors.ku.dk/kalender/2017/trump-kloden-rundt/
http://tors.ku.dk/kalender/2017/trump-kloden-rundt/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 3 AF 5 Drøftelser fandt sted om hvorledes man sikrer at alle evaluerer, hvilket evt. 

bør indebære, at studieledelsen holder samtaler med fag der gentagne gange 

ikke undervisningsevaluerer på deres kurser. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der er modtaget 

studiemiljømidler til indkøb af møbler til baren mv. Hun meddelte 

endvidere at der nu foreligger en rapport om censur, nemlig: 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-

udvalg/censorudvalget/dokumenter-og-analyser/microsoft-word-sidste-nye-

censorrapport-version-180117-docx.pdf som foreslår at der kun bliver krav 

om censur på BA-projekter og specialer og at der reduceres til få 

landsdækkende censorkorps mv. 

Endelig meddelte studieleder Annika Hvithamar at der er et samarbejde 

under etablering med et antal gymnasierektorer fra aftagerpanelet, hvilket 

der vil blive informeret yderligere om direkte til 

uddannelseskoordinatorerne m.fl. 

 

Ad 3) Tea Sindbæk Andersen redegjorde for hvorledes fagmiljøet arbejder 

på at få omgjort beslutningen om at lukke BA i Balkanstudier og BA og KA 

i Polsk, da den er uhensigtsmæssig og strider mod procedurer. 

Drøftelser fandt sted om emnet. 

[Red.: Efter mødets afholdelse, har der jf.: https://uniavisen.dk/polsk-og-

balkanstudier-faar-en-chance-til/ fundet udviklinger i sagen sted, efter 

hvilke der nu arbejdes på en fælles bachelor for Øst- og 

Sydøsteuropastudier.] 

 

Ad 4) Holger Klint informerede om en vedtaget dispensation vedr. Urban 

Life Across the Globe for sommereksamen 2017. 

 

Ad 5) MW, Annika Hvithamar og Maria Munnecke redegjorde for nogle 

nye regler om supplering i forbindelse med optag på KA-uddannelser. 

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

området ønskes indhøstet over et antal fremtidige KA-optageterminer. 

Studieordningsændringer vil evt. blive foretaget i den anledning, og emnet 

bør tages op igen på et møde i studienævnet i august 2017. 

 

Ad 6) Holger Klint redegjorde for hvorledes nye Tibetologisk BA og KA-

tilvalgsordninger samt nye Indologi BA og KA-tilvalgsordninger var blevet 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget/dokumenter-og-analyser/microsoft-word-sidste-nye-censorrapport-version-180117-docx.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget/dokumenter-og-analyser/microsoft-word-sidste-nye-censorrapport-version-180117-docx.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget/dokumenter-og-analyser/microsoft-word-sidste-nye-censorrapport-version-180117-docx.pdf
https://uniavisen.dk/polsk-og-balkanstudier-faar-en-chance-til/
https://uniavisen.dk/polsk-og-balkanstudier-faar-en-chance-til/


 

SIDE 4 AF 5 hastegodkendt af studienævnet pr. mail før mødets afholdelse. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte at dekanatet har meddelt at disse 

studieordninger formodentlig først vil træde i kraft pr. 1. september 2018, 

og ikke som forventet pr. 1. september 2017. 

 

Ad 7) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for en forestående 

uddannelsesredegørelse 2017 for ToRS. 

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

foreligger et brev fra rektor til dekanen, som både er ganske kritisk og går 

ret langt ned i visse detaljer. Endvidere blev det anført at studienævnets 

evalueringsudvalg har rettet ind efter den nye praksis vedr. A-, B- og C-

evaluerede kurser, hvilket knytter an til denne uddannelsesredegørelse. Der 

er derfor nu væsentligt færre A-evaluerede kurser end tidligere, jf.: 

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

apport_F16.pdf   

 

Ad 8) Holger Klint redegjorde for hvorledes studienævnet gennem længere 

tid har drøftet sit forhold til dekanen, herunder kommunikations- og 

samarbejdsrelationer, møder, breve og inddragelsesformer mv. 

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

evt. bør udforme et eller flere breve om emnet, som evt. børe udformes 

alene af studienævnet, eller i samarbejde med andre studienævn på 

fakultetet, og som evt. bør stiles til en eller flere instanser ved Københavns 

Universitet, eller offentliggøres som et åbent brev. 

Studienævnet vedtog efter afstemning, at et udvalg, nedsat på det 

tiltrædende studienævns først møde i februar 2017 eller evt. på et 

efterfølgende møde, gør noget. 

 

Ad 9) Studienævnet vedtog at placere sit næste, partialkonstituerende, møde 

fredag d. 24. februar 2017 kl. 10:00 til 12:00, og derefter fredage 10:00 til 

12:00 i lige uger i resten af forårssemesteret 2017, dvs. fredag d. 10. marts, 

fredag d. 24. marts, fredag d. 7. april, fredag d. 21. april, fredag d. 5. maj, 

fredag d. 19. maj, samt et eller flere møder juni 2017, som kan ligge fredag 

d. 2. juni og/eller fredag d. 16. juni 2017, jf. praksis. 

 

Ad 10) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for et forslag om at slå 

undervisningens dag sammen med et heldagsmedarbejdermøde for alle 

ToRS-ansatte som finder sted mandag d. 22. maj 2017 på Schæffergården 

(se: http://www.schaeffergaarden.dk/ ). 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsrapport_F16.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsrapport_F16.pdf
http://www.schaeffergaarden.dk/


 

SIDE 5 AF 5 Studienævnet vedtog at støtte forslaget. 

Drøftelser om mulige temaer fandt sted, under hvilket det blev nævnt at 

tværgående kurser/undervisning samt undervisningsporteføljer kunne være 

mulige temaer. 

 

Ad 11) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for nogle endnu ikke 

vedtagne indstillinger vedr. fjernelse af intern censur, reduktion af 

censurtimerne for specialer samt BA-projekter mv., som blev præsenteret på 

et SSK-møde der blev afholdt d. 14. december 2016. 

 

Ad 12) Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

Ad 13) Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

Ad 14) Intet. 


