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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 24. marts 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), Krzysztof Stala (VIP-Øst- 

og Sydøsteuropa, ad hoc-suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, 

næstformand), Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellemøsten), Anna 

Buchardt Larsen (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Sebastian Weede 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asi-

en), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observa-

tør), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra ToRS, observatør). 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien) 

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 

3) Høring vedrørende implementering af 12-mandsudvalgets 

anbefalinger. 

4) Fremtiden for den nye BA i Østeuropastudier samt den nye BA i 

Mellemøststudier. 

5) Hyrdebrev vedrørende afsluttende projekter og dobbeltuddannelse. 

6) Brev til dekanen. 

7) Uddannelsesredegørelse. 

8) Censorfomandskabets årsberetning for Arabisk. 

9) Censorfomandskabets årsberetning for Thai, Koreastudier og 

Tibetologi. 

10) Censorfomandskabets årsberetning for Religion. 

11) Censorfomandskabets årsberetning for Eskimologi. 

12) Censorfomandskabets årsberetning for Ægyptologi. 

13) Censorfomandskabets årsberetning for Semitisk og Tyrkisk. 

14) Censorfomandskabets årsberetning for Assyriologi. 

15) Censorfomandskabets årsberetning for Nærorientalsk arkæologi. 

16) Indstil kandidater til Undervisningsprisen senest 5. maj. 

17) Students with functional impairment at UCPH - strategy, guide and 

guidelines. 

18) Undervisningsevaluering af efterårssemesteret 2016. 

19) Konkret sag om dispensation til bedømmelsen: Bestået/ikke-bestået. 

Se separat bilag kun udsendt til studienævnsmedlemmer. 

20) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 10. februar 2017 blev godkendt med en 

mindre ændring. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at studienævnets åbne udvalg til fastlæggelse og 

implementering af den endelige, blivende, studieordningsstadfæstede form 

på Videnskabsteori/ToRS fællesfag fortsat arbejder på sagen, jf. punkt 8 på 

side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_f

eb_2017_-_godkendt.pdf  

 

Ad 2.a.) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_feb_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_feb_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 6 UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte 

sager. 

 

Ad 2.b.) Intet. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte om antal ansøgninger i 

kvote 2 og antal med 1. prioritet for ToRS’ BA-uddannelser ved optaget pr. 

1. september 2017, som ser således ud: 

 

Ad 3) UP redegjorde for en høring vedrørende implementering af 12-

mandsudvalgets anbefalinger jf.: 

https://intranet.ku.dk/hum/uddannelsesreformer/12-

mandsudvalget/Sider/default.aspx  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet støtter linjen som den udtrykkes i fakultetets svar i retning af 

at man ikke sætter flere kursusbasarer og andre aktiviteter i værk, end hvad 

der faktisk er ressourcer til at løfte. 

 

Ad 4) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for en ansøgning om 

sammenlægning af bacheloruddannelserne i Balkanstudier, Polsk og 

Russisk. 

Studienævnet bakker varmt op om ansøgningen, inklusiv udlandsopholdet 

på 5. semester.  

UP redegjorde for sammenlægningen i den nye BA i Mellemøststudier. Man 

er i fagmiljøet bekymrede over at der mangler to fastansatte lektorer, en på 

Tyrkisk og en på Hebraisk. De har manglet gennem nogen tid efterhånden, 

på Tyrkisk i over et år, da lektoren dér først havde orlov og siden sagde op; 

https://intranet.ku.dk/hum/uddannelsesreformer/12-mandsudvalget/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/hum/uddannelsesreformer/12-mandsudvalget/Sider/default.aspx


 

SIDE 4 AF 6 og på Hebraisk i over tre år.  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet udtrykte bekymring for at den nye BA i Mellemøststudier får 

en dårlig start, fordi forbedringer af VIP-bemandingen på fagene, som alle 

på ToRS er enige om bør finde sted, alligevel synes at trække i langdrag. 

 

Ad 5) UP redegjorde for et rundsendt hyrdebrev vedrørende afsluttende 

projekter og dobbeltuddannelse. Det indebærer at man nu ikke længere må 

tage en hel BA via Åbent Universitet. Det er der en hel del der har gjort på 

Arabisk, samt på andre fag på ToRS, samt på andre fag på andre institutter 

ved Det Humanistiske Fakultet. 

(Red.: Efter mødets afholdelse er der kommet en ny melding fra ministeriet 

– deltidsområdet skal kulegraves og foreløbigt fortsætter praksis som hidtil) 

 

Ad 6) UP redegjorde for et udkast til et brev til dekanen fra studienævnet. 

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet vedtog brevet, og bemyndigede UP til at færdiggøre og 

afsende det, evt. efter yderligere elektronisk mail-godkendelse hos 

studienævnsmedlemmerne. 

 

Ad 7) Studieleder Annika Hvithamar meddelte om en pågående 

Uddannelsesredegørelse for ToRS. Der måles på bl.a. optag, bestand, 

grader, frafald, gennemførelse, ledighed, undervisningstimer, 

undervisningsevaluering, beståelsesprocenter, internationalisering og dialog 

med eksterne interessenter. 

Drøftelser fandt sted om emnet, bl.a. omkring et antal særlige fokuspunkter, 

nemlig førsteårsfrafald; ledighed på Kinastudier, Islamiske studier, 

Religionssociologi og Tværkulturelle studier; prøvestatistik på 

videnskabsteori samt censorformandsskabsrapporter. 

 

Ad 8) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for Arabisk og 

gik umiddelbart videre med punkt 13 – årsberetning for hebraisk og tyrkisk. 

 

Ad 9) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for Thai, 

Koreastudier og Tibetologi. 

 



 

SIDE 5 AF 6 Ad 10) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for Religion. 

 

Ad 11) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for 

Eskimologi. 

 

Ad 12) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for 

Ægyptologi. 

 

Ad 13) se punkt 8. 

 

Ad 14) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for 

Assyriologi. 

 

Ad 15) UP redegjorde for censorfomandskabets årsberetning for 

Nærorientalsk arkæologi.  

Et møde mellem fag, censor, studienævn og studieledelse blev foreslået af 

studienævnet. 

 

Ad 16) UP redegjorde for hvorledes der kan indstilles kandidater til 

Undervisningsprisen senest 5. maj jf.: 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Majfest%202017%

20-%20Prisopslag.pdf  

Studenterrepræsentanterne i studienævnet vil evt. indstille tre kandidater på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) UP redegjorde for en rundsendelse vedr.: “Students with functional 

impairment at UCPH - strategy, guide and guidelines.” jf.: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/jura/Documents/Guide%20om%2

0love,%20regler%20og%20sagsbehandling%20vedr.%20funktionsnedsætte

lse_EN.pdf  

 

Ad 18) UP redegjorde for den offentlige undervisningsevalueringsrapport 

for efterårssemesteret 2016, der snart vil blive lagt øverst på: 

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

Studienævnet godkendte rapporten, og bemyndigede UP til at færdiggøre 

den. 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Majfest%202017%20-%20Prisopslag.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Majfest%202017%20-%20Prisopslag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/jura/Documents/Guide%20om%20love,%20regler%20og%20sagsbehandling%20vedr.%20funktionsnedsættelse_EN.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/jura/Documents/Guide%20om%20love,%20regler%20og%20sagsbehandling%20vedr.%20funktionsnedsættelse_EN.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/jura/Documents/Guide%20om%20love,%20regler%20og%20sagsbehandling%20vedr.%20funktionsnedsættelse_EN.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 6 AF 6 UP redegjorde for en opdateret udgave af ”Evalueringspolitik og –plan for 

ToRS” der vil blive lagt nederst på samme side på internettet.  

Studienævnet godkendte dokumentet, og bemyndigede UP til at færdiggøre 

det. 

 

Ad 19) LUKKET del af mødet: UP redegjorde for en konkret sag om 

dispensation til bedømmelsen: Bestået/ikke-bestået (i modsætning til 

bedømmelse efter 7-trinsskalaen). 

Drøftelser fandt sted om sagen. 

Studienævnet vedtog at afvise dispensationen. 

 

Ad 20) Intet. 


