
I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  

S T U D I E R  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE 

OG REGIONALE STUDIER 

KAREN BLIXENS PLADS 8, BYGN. 10 

DK-2300 KØBENHAVN S 

 

 

 

 

sn-tors@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk  

 

 

 

 

 
 

M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  25. AUGUST 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 25. august 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), Margaret Mehl (VIP-Asien, 

suppleant), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Gustav 

Ryberg Smidt (Studenterstudievejleder, observatør), Thomas Rasmussen 

(Studenterstudievejleder, observatør), Erik Wernberg-Tougaard (Studenter-

studievejleder, observatør), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra 

ToRS, observatør) 

 

Fraværende: Holger Klint (Studerende, Religion, næstformand), Sebastian 

Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Clara Marie Westergaard (Stu-

derende, Mellemøsten), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 7 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Afbødning af de negative konsekvenser af fjernelsen af den interne 

censur. 

4) Endelig fastlæggelse af mødedag og tid for studienævnet i 

efterårssemesteret 2017 ud fra doodle. 

5) Indledende drøftelser af muligheden for pensumaflevering uden om 

administrationen. 

6) Ny digital erklæring til udfyldelse ved forsinket ansøgning om 

meritoverførsel. 

7) Ændrede pensumbestemmelser BA2015-studieordningen, arabisk, 

fagelementet Arabisk Litteratur C. 

8) Introprogrammer til BA-studiestart ugen 2017/ Kvalitetssikring. 

9) Fagelementer til studieordning for CBS-studerende Kinastudier. 

10) Pensumbestemmelser for KA2017 Religionshistorie og 

religionssociologi. 

11) Fagelementet videnskabsteori i Østeuropaordningen. 

12) Ny studieordning for kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk. 

13) Studieaktivitetskontroller på KU. 

14) Aktiviteter i forbindelse med de nye studenterlokaler. 

15) Den interne og den eksterne undervisningsevalueringsrapport for 

forårssemesteret 2017. 

16) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 11. august 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Birgitte Schepelern meddelte hun havde fundet nogle studerende, 

der kan være frivillige på Tea Sindbæk Andersens konference. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det vil være gavnligt hvis de studerende kunne 

indstille en fra området ”Øvrige fag” til udpegning til den vakante plads i 

studienævnet jf.: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/ samt mindede 

om vigtigheden af studenterrepræsentationen i det hele taget.  

UP meddelte at et antal prøver er blevet de på ToRS tilladte, jf.: punkt 2.a. 

på side 3 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_a

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_aug_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 7 ug_2017_-_godkendt.pdf samt punkt 10 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_

maj_2017_-_godkendt.pdf   

Hvilket betyder at to prøver fra første udgave af det reducerede 

prøvekatalog faldt ud. 

Der åbnes dog, ud over disse prøver, evt. op for en prøveform der består i en 

praktisk prøve, der fx kan være en paneldebat, et foredrag, en 

sproglaboratorieprøve, prøver med tilstedeværelse fra erhvervslivet m.fl. 

Studienævnets medlemmer opfordredes til at indmelde eksempler på 

ønskede eller faktiske praktiske prøver til UP i den anledning. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Margaret Mehl meddelte at studerende på side 23 under punkt 9 i: 

http://www.e-pages.dk/ku/1310/  opfordres til at anvende syge- og 

reeksamensterminerne (august- og februar-terminerne) med forsæt, som det 

nu er blevet tilladt, da man nu må tilmelde sig eksaminer i disse terminer, 

som man ikke var tilmeldt i den umiddelbart forudgående ordinære 

eksamenstermin (juni- og januar-terminerne). 

Studienævnet har tidligere, uden nogen succes, kæmpet mod denne 

sidestilling af de 4 årlige eksamensterminer, jf. punkt 1.c. på side 2-3 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_a

ug_2016_-_godkendt.pdf samt punkt 6 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_17_jun_

2016_-_godkendt.pdf  

Drøftelser fandt sted om emnet, og der var stemning for at man opfordrer de 

studerende til ikke at udnytte denne mulighed. Både for deres egen skyld og 

for deres underviseres skyld, fordi underviserne bruger for meget tid på 

disse mange reeksaminer, tid som kunne være brugt meget bedre på 

tilrettelæggelse og afvikling af næste semesters undervisning. 

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at hun ikke kunne meddele noget om 

småfagsbevillingen endnu. Når finanslovsforslaget foreligger, vil der 

formodentlig kunne meddeles noget. [red. efter mødets afholdelse er 

FFL2018 offentliggjort, hvor småfagsbevillingen fremgår på side 1674 i:  

https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2017/ffl18/ffl18a.ashx?l

a=da ]. Hun meddelte endvidere at et godt møde var blevet afholdt med 

dekanatet vedr. Nærorientalsk arkæologi, Assyriologi og Ægyptologi i 

forbindelse med uddannelsesevalueringen, samt at årets 

uddannelsesevaluering er ved at være afsluttet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_aug_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://www.e-pages.dk/ku/1310/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_17_jun_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_17_jun_2016_-_godkendt.pdf
https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2017/ffl18/ffl18a.ashx?la=da
https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2017/ffl18/ffl18a.ashx?la=da


 

SIDE 4 AF 7  

Ad 3) UP redegjorde for at den interne censur på skriftlige opgaver er blevet 

fjernet. Studienævnet var jf.: 

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

dien_vn__samarbejdsudvalg_og_institutr_d_p__ToRS.docx  modstander af 

denne fjernelse, men den blev vedtaget alligevel, og der er derfor grund til at 

forsøge at afbøde de negative konsekvenser den vil få. 

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

er at man som bedømmer spørger en kollega, ved de hjemmeopgaver ved 

hvilke man er mest i tvivl, og så derved foranstalter en uformel intern censur 

på få udvalgte opgaver. 

Studienævnet vedtog at foreslå samarbejdsudvalget på ToRS, at der bevilges 

en mindre timekompensation til VIP’erne, til denne lokalt foranstaltede 

interne censur, hvilket UP vil gå videre med. 

 

Ad 4) Studienævnet vedtog, på baggrund af en doodle, at dets møder i 

efterårssemesteret 2017 afholdes hver anden torsdag i tidsrummet 10:30 til 

12:30 startende torsdag d. 14. september 2017. 

 

Ad 5) UP redegjorde for et fremsat ønske fra Mellemøststudier om 

pensumaflevering uden at administrationen skal indover som kontrolinstans. 

En årsag til at man gerne vil køre pensum uden om administrationen er, at 

fristen skal ligge tidligt i semesteret, hvis administrationen skal være med, 

for at den skal kunne nå at bedømme de studerende der ikke afleverer 

pensum ”Udeblevet” inden selve eksamensterminen. Hvis administrationen 

ikke blandes ind i pensumprocedurerne, vil en højere grad af frihed og 

fleksibilitet for den enkelte underviser evt. kunne opnås.  

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

have et pensumudkast / standardpensum, som gælder for de studerende der 

ikke afleverer individuelt pensum ved de eksaminer hvor der er krav om et 

sådant, i stedet for som nu, hvor de bliver bedømt ”Udeblevet” ved 

eksamen, hvis de ikke får godkendt individuelt pensum af 

eksaminator/vejleder og afleverer det til administration. Det kan dog trække 

i retning af et fællespensum ved eksaminer hvor et sådant ellers ikke ønskes, 

idet studerende måske kan tænkes at gribe til dette ”nødpensum” i stedet for 

at lave deres eget.  

En mulighed der allerede findes er, at det godkendte pensum skal vedhæftes 

en hjemmeopgave når den afleveres, og så er det først på 

afleveringstidspunktet opgaven vil falde for formalia og blive bedømt 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/H_ringssvar_fra_studien_vn__samarbejdsudvalg_og_institutr_d_p__ToRS.docx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/H_ringssvar_fra_studien_vn__samarbejdsudvalg_og_institutr_d_p__ToRS.docx


 

SIDE 5 AF 7 ”Udeblevet” på grund af manglende pensum, ikke tidligere i semesteret 

Det var uklart hvor mange eksaminer en ændret regelpraksis ville gøre en 

egl. forskel for og for at få et indtryk af dette opfordres Mellemøststudier til 

at specificere præcis hvilke eksaminer i deres nye studieordning der vil have 

gavn af en pensumaflevering uden om administrationen. 

Studienævnet vedtog at der ikke umiddelbart er behov for at ændre i de 

nuværende pensum-praksisser, herunder administrationens rolle, men at 

emnet kan tages op igen, når der foreligger f.eks. den ønskede info fra 

Mellemøststudier. 

 

Ad 6) UP redegjorde for en ny digital erklæring til udfyldelse ved forsinket 

ansøgning om meritoverførsel, nemlig: 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias

=UStranscript&groupId=2&casefolderid=1&doctype=5&formid=325  

 

Ad 7) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til ændrede 

pensumbestemmelser BA2015-studieordningen, arabisk, fagelementet 

Arabisk Litteratur C, som vil fremgå i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk-

pensumbestemmelser_BA2015.doc  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet vedtog de ændrede pensumbestemmelser og bemyndigede UP 

til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, 

at færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 8) UP redegjorde for nogle introprogrammer til BA-studiestart-ugen 

2017, som har med kvalitetssikring at gøre. 

 

Ad 9) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til fagelementerne i 

en studieordning for CBS-studerende i Kinastudier, som evt. vil blive lagt 

på: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/   når 

den er endeligt færdiggjort, jf. punkt 2.b. på side 2 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_

maj_2017_-_godkendt.pdf  med ikrafttrædelse pr. efterårssemesteret 2018. 

Studienævnet vedtog fagelementerne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias=UStranscript&groupId=2&casefolderid=1&doctype=5&formid=325
https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias=UStranscript&groupId=2&casefolderid=1&doctype=5&formid=325
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk-pensumbestemmelser_BA2015.doc
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/Arabisk-pensumbestemmelser_BA2015.doc
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 6 AF 7 pensumbestemmelser for KA2017 Religionshistorie og religionssociologi 

som, som vil blive lagt på: 

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

under overskriften ”Pensumbestemmelser” når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til fagelementet 

videnskabsteori i Østeuropaordningen, som vil blive lagt på: 

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

når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog fagelementet og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den på 

vegne af studienævnet. 

Drøftelser om fagelementets fortid, nutid og fremtid fandt sted. 

Studienævnet nedsatte et åbent udvalg, hvortil Thomas Brudholm samt en 

relevant eksamensmedarbejder samt evt. flere personer vil blive inviteret til 

at deltage, samt Birgitte Schepelern Johansen, Margaret Mehl samt Tea 

Sindbæk Andersen som medlemmer fra studienævnet. Margaret Mehl 

anførte til referatet, at selvom hun havde meldt sig til at være med til et 

udvalg vedr. Videnskabsteori, så var hun mere end villig til at overlade 

pladsen til en anden. 

Dette udvalg har til opdrag at arbejde videre med studieelementet 

Videnskabsteori, herunder i forhold til dets implementering i de forventede 

fremtidige BA-2019-studieordninger, som forventes at skulle vedtages for 

samtlige ToRS-fag. 

 

Ad 12) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en ny 

studieordning for kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk, som vil blive lagt 

på en eller flere undersider under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/  når den er endeligt 

færdiggjort. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 13) UP redegjorde for hvorledes Københavns Universitet i efteråret 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/


 

SIDE 7 AF 7 2017 for første gang skal gennemføre kontrol af de studieaktivitetskrav som 

12-mandsudvalget besluttede i forbindelse med afskaffelsen af 

tvangstilmeldingen. 

Jf. denne nye side på KUNet: 

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

ult.aspx  samt de øvrige relevante undersider under: 

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

 

Ad 14) Studienævnet drøftede forslag til aktiviteter i forbindelse med de nye 

studenterlokaler på 3. sal i bygning 10. 

 

Ad 15) UP præsenterede den eksterne og interne 

undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2017. Der mangler et 

par fag, der skal indføres i den interne. Den interne rapport er yderst 

fortrolig, mens den eksterne vil blive offentliggjort når den er færdig på: 

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

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

elektroniske undervisningsevaluering, som har været på tapetet gennem 

efterhånden en hel del år, ikke har materialiseret sig endnu. 

Studienævnet vedtog at det kun er A-kurserne, der skal nævnes ved 

kursusnavn i rapporten, hvorimod B- og C-kurser ikke skal nævnes med 

kursusnavn.  

 

Ad 16) Intet. 

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

