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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  24. SEPTEMBER 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 24. september 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), Simon Stjernholm (VIP-Religion), Mikkel Bunkenborg 

(VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Ying Chen 

(Studerende, Asien), Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag), Emma 

Marie Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Anna Markovna 

Koryukova (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, kommende suppleant), Ali 

Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Gihan Koftan (Stude-

rende, Mellemøsten, kommende suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), 

Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Karina Klaris Dich (Studenter-

studievejleder, observatør),  

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af 4. suppleant 



 

 

SIDE 2 AF 7 e. Udpegning af 2. suppleant 

f. Udpegning af 1. og 2. suppleant 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Foreløbig invitation til studienævnskonference. 

4) Varsling om endelig lukningsdato af uddannelserne tibetologi, 

indologi, indonesisk, thai og grækenlandsstudier. 

5) Litteraturoversigt til Projektorienteret forløb. 

6) Info vedr speciale. 

7) Normer for vejledning. 

8) Sagsnotat vedr. fjernprøve i høring. 

9) Forslag om placering af studienævnsmøder i oktober, november og 

december 2019. 

10) Lukning af studieordninger fra 1995-2006 (uden indskrevne 

studerende). 

11) Valg til studienævnet. 

12) STÅ på ToRS. 

13) Lidt om arrangementer på ToRS via studievejledningen. 

14) Ny superkoordinator på Asienstudier. 

15) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag 

med særligt henblik på tilvalg: Implikationer på ToRS. 

16) Specialelængde harmoniseres til maksimalt 60 normalsider. 

17) Udarbejdelse af spørgsmål til det skriftlige interview i kvote 2 til 

2020. 

18) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 10. september 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 1.d.) Det meddeltes at studenter-siden på repræsentationsområdet Øst- 

og Sydøsteuropa indstiller Anna Markovna Koryukova til udpegning som 4. 

suppleant for resten af valgperioden. 

 



 

 

SIDE 3 AF 7 Ad 1.e.) Det meddeltes at studenter-siden på repræsentationsområdet Asien 

indstiller Nikoline Galst til udpegning som 2. suppleant for resten af 

valgperioden. 

 

Ad 1.f.) Det meddeltes at studenter-siden på repræsentationsområdet 

Mellemøsten indstiller Gihan Koftan til udpegning som 1. suppleant og 

indstiller Eline Luna Sylvester Schumann til udpegning som 2. suppleant for 

resten af valgperioden. 

 

Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at han har holdt møde med studie-

nævnsformanden fra Engerom. 

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

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen og Emma Hjerrild Bech meddelte at 

der arbejdes på at identificere en studerende som er villig til at lade sig ud-

pege som suppleant for Emma Hjerrild Bech for de studerende under repræ-

sentationsområdet Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at studielederne på fakul-

tetet har afgivet et høringssvar vedr. en handleplan for Det Humanistiske 

Fakultet vedr. Strategi 2023 jf.: https://om.ku.dk/strategi2023/ samt jf.: 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Sider/de-

fault.aspx samt jf.: https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/pla-

ner/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf  

 

Ad 2.d.) Studenterstudievejleder Karina Klaris Dich meddelte at studievej-

ledningen vil afholde et antal informationsmøder. 

 

Ad 3) Der informeredes om at der mandag d. 18. november klokken 11.30 

til 16.00 afholdes studienævnskonference i Hovedbygningen på Frue Plads, 

og alle medlemmer af alle KU’s studienævn er inviterede. Konferencen vil i 

år have fokus på studienævnenes rolle i den løbende udvikling af KU’s ud-

dannelser. 

 

Ad 4) Der informeredes om en varsling om de endelige lukningsdatoer for 

uddannelserne tibetologi, indologi, indonesisk, thai og grækenlandsstudier, 

som er: 

https://om.ku.dk/strategi2023/
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf


 

 

SIDE 4 AF 7 

 

Ad 5) Studienævnet drøftede en litteraturoversigt til Projektorienteret for-

løb, som vil blive distribueret til superkoordinatorerne. 

En gruppe bestående af Birgitte Schepelern Johansen, Annika Hvithamar 

samt evt. flere vil gå videre med emnet. 

 

Ad 6) Der informeredes om nogle udsendte informationer til kommende 

specialestuderende. 

 

Ad 7) Studienævnet drøftede nogle normer for vejledning, dvs. hvor mange 

timers vejledning en studerende har krav på ved forskellige opgaver, dvs. 

skriftlige hjemmeopgaver af forskellige sidelængder, specialer og BA-pro-

jekter mv. Antallet af konfrontationstimer mellem studerende og vejlederen, 

ved forskellige typer opgaver og på forskellige fag, samt andre beslægtede 

emner blev drøftet. 

De studerende bør evt. informeres yderligere om rammerne for vejlednin-

gen, i tråd med hvad der nu står på KUnet her: https://kunet.ku.dk/studie/ja-

panstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topi-

cId=e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-

cae9fcd6d2ba under overskriften ”Hvor meget vejledning kan jeg få?”. 

En gruppe bestående af Birgitte Schepelern Johansen, Annika Hvithamar 

samt evt. flere vil gå videre med emnet. 

 

Ad 8) Der informeredes om et indgivet høringssvar, jf. punkt 5 på side 3-4 i: 

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

rat_10_sep_2019_-_godkendt.pdf  

 

https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topicId=e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topicId=e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topicId=e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topicId=e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_10_sep_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_10_sep_2019_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 5 AF 7 Ad 9) Studienævnet vedtog at afholde følgende studienævnsmøder i oktober, 

november og december 2019: 

Tirsdag d. 8. oktober 13:00 til 15:00 (uge 41) 

Tirsdag d. 29. oktober 13:00 til 15:00 (uge 44) 

Tirsdag d. 19. november 13:00 til 15:00 (uge 47) 

Tirsdag d. 3. december 13:00 til 15:00 (uge 49) 

Kan afholdes ved behov: Tirsdag d. 17. december 13:00 til 15:00 (uge 51). 

Det fastlægges senest på mødet d. 3. december om der er behov for at holde 

møde d. 17. december eller ej, samt hvornår mødet i januar 2020 placeres. 

 

Ad 10) Der informeredes om at nogle studieordninger fra 1995-2006, uden 

indskrevne studerende, er blevet lukket. 

 

Ad 11) Der informeredes om et forestående valg til studienævnet jf.:  

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Sider/Valg.aspx  samt jf.: https://ku-

net.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx  samt jf.: 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/organer/studien%C3%A6vn/Sider/de-

fault.aspx  samt jf.: https://e-vote.dk/e-valg-kandidatanmeldelse/faces/logon  

 

Ad 12) Der informeredes om studenterårsværk (STÅ) på ToRS, herunder 

denne statistik: 

 

 

Ad 13) Der informeredes om nogle arrangementer på ToRS som studievej-

ledningen vil afholde i efterårssemesteret 2019. 

 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Sider/Valg.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/organer/studien%C3%A6vn/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/organer/studien%C3%A6vn/Sider/default.aspx
https://e-vote.dk/e-valg-kandidatanmeldelse/faces/logon


 

 

SIDE 6 AF 7 Ad 14) Der informeredes om at Asienstudier har fået ny koordinator, så ”su-

per-teamet” nu ser sådan ud: 

Asienstudier: Mikkel Bunkenborg 

Mellemøsten: Claus V. Pedersen 

Oldfagene: Jesper Nielsen 

Religion: Simon Stjernholm 

TS og tilvalgsfagene: Frank Sejersen 

Østeuropa: Tine Roesen 

 

Ad 15) Studienævnet vedtog at dokumentet ”Vejledende retningslinjer for 

dispensationer vedr. afmelding af fag med særligt henblik på tilvalg: Impli-

kationer på ToRS”, vedtaget d. 14. juni 2019, pilles af nettet, indtil nye ret-

ningslinjer kan blive klar til vedtagelse på et senere studienævnsmøde. Det 

er bl.a. muligt at noget sagsbehandling på dette område vil overgå til fakul-

tetet. Dokumentet lå tidligere her: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studiena-

evn/dokumenter/  

 

Ad 16) Der informeredes om at specialelængden harmoniseres til maksimalt 

60 normalsider for specialer. 

Ændringen træder i kraft per 1. november 2019, således at alle nye specialekon-

trakter, der træder i kraft fra denne dato vil have et specialeomfang på maksi-

malt 60 sider. Studerende, der per 1. november allerede har indgået kontrakt, el-

ler studerende, der efter ændringen skal i gang med 2. eller 3. kontrakt, skal 

skrive speciale med den oprindelige specialelængde. 

Følgende studieordninger på ToRS går således fra et sidetal i Specialet på 

60-80 sider til 50-60 per 1. november 2019: 
Asienstudier  2008-ordningen  

Indianske sprog og kulturer  2008-ordningen 

Islamiske studier  2008-ordningen 

Mellemøstens sprog og samfund  2017-ordningen 

Nærorientalsk arkæologi  2008-ordningen 

Religionshistorie  2008-ordningen 

Religionshistorie  2017-ordningen 

Religionssociologi  2017-ordningen 

Religionsvidenskab  2018-ordningen 

Russisk sprog og kultur  2008-ordningen  

Tværkulturelle studier  2015-ordningen  

Tyrkisk  2008-ordningen  

Ægyptologi  2008-ordningen 

Østeuropa  2008-ordningen 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
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Ad 17) Der informeredes om at arbejdet med at formulere de spørgsmål, der 

skal indgå i det skriftlige interview i kvote 2 ved optaget på ToRS’ bache-

loruddannelser, nu går i gang. Arbejdet organiseres af V&O (Vejledning & 

Optagelse) i Uddannelsesservice (US). Det første møde i den anledning af-

holdes fredag den 25. oktober fra kl. 9-11 på Sønder Campus. På mødet vil 

uddannelsernes repræsentanter blive præsenteret for et idékatalog, der kan 

danne udgangspunkt for uddannelsernes videre arbejde med at formulere 

kvote 2-interviewspørgsmålene. Arbejdet med at formulere spørgsmålene 

planlægges indledningsvis afsluttet d. 27. november med endelig deadline d. 

4. januar 2020. Senest d. 4. oktober skal ToRS v/ SL Annika Hvithamar 

meddele hvem repræsentanterne for ToRS’ uddannelser og/eller uddannel-

sesklynger er. Uddannelserne kan repræsenteres af VIP, studievejledere og 

studerende, herunder studenterstudievejledere.  

Vejledning & Optagelses 

Ønsker og krav til deltagerne  

Hver uddannelse stiller med 3-4 deltager. Blandt delta-

gerne fra hver uddannelse skal der være 

  

 mindst én repræsentant med mandat til at tage beslut-

ninger vedrørende spørgsmålenes endelige form. Det kan 

fx være en studieleder (VIP) 

 mindst én studerende fra uddannelsens studienævn eller 

med ansættelse som studenterstudievejleder 

 mindst én repræsentant med indsigt i uddannelsens ind-

hold og med lyst til at arbejde med de spørgsmål, vi kan 

stille til ansøgerne ud fra de nye kvote 2-kriterier. Fx en 

studievejleder.   

 

 

Ad 18) Der informeredes om at undervisningsevalueringen af forårsseme-

steret 2019 er i proces. Den offentlige rapport vil jf. praksis efter sin færdig-

gørelse blive placeret her: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evalu-

ering/rapporter/  

https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelse-i-kvote-2/kvote-2-kriterier-a-z/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/

	Til stede:
	Dagsorden:

