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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  26. AUGUST 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 26. august 2016 kl. 9:30 til 11:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion), 

Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, 1. suppleant), Birgitte Schepelern 

Johansen (VIP-Øvrige fag), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næst-

formand), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Holger Klint 

(Studerende, Religion, 1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika 

Hvithamar (studieleder, observatør), Maria Munnecke (studieordningsan-

svarlig mv., observatør) 

 

Fraværende: Ravinder Kaur (VIP-Asienstudier, 1. suppleant), Jesper Nyeng 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Frederikke Bencke (Studerende, Asi-

enstudier), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Indstilling til udpegning som suppleant. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 8 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Drøftelse af evt. regler vedr. hvorvidt man må medbringe computer 

til forberedelsen ved mundtlige eksaminer. 

4) Fastlæggelse af efterårets møder. 

5) Undervisningens dag den 22 september. 

6) Frafaldshandleplan på ToRS. 

7) Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til 

undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet. 

8) Fælles regler på Københavns Universitet om orlov. 

9) Studieordning for tilvalget og det gymnasierettede tilvalg på 

bachelorniveau i Russisk, 2017-ordningen. 

10) Studieordning for tilvalget i Japanstudier, 2017-ordningen. 

11) Information om optaget på ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. efter-

årssemesteret 2016. 

12) Nye hjemmesider på KUnet om udlandsophold 

13) Grækenlandsstudiers fremtid. 

14) Afvisning af støtte til forslag om merit alene til tilvalg. 

15) Dispensation fra aktivitetskravet. 

16) Studienævnets forslag til prioritering af besparelsesforslag fra 

Struensee-rapporten. 

17) BA-studiestart til orientering / godkendelse i Studienævnet. 

18) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 12. august 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 1.d.) UP meddelte at Ravinder Kaur af rektor er udpeget som 1. supple-

ant for VIP’erne, dvs. suppleant for Mikkel Bunkenborg, for resten af valg-

perioden. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der afholdes sprogkonference den 30. august jf.: 

http://hum.ku.dk/kalender/2016/august/fremmedsprog/  

UP meddelte at syge- og reeksamensafviklingen for sommereksamen 2016 

pågår for øjeblikket. Der er mange udeblivelser fra tvangstilmeldte 

http://hum.ku.dk/kalender/2016/august/fremmedsprog/


 

SIDE 3 AF 8 studerende, pga. SFR 1.0 reglerne. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Oplysning om fælleskurser for hele TORS: Birgitte Schepelern 

Johansen meddelte om naturen af kurset: ”HIAA00006U TORS, 

Projektstyring i opgaveskrivning (E16) 

(http://kurser.ku.dk/course/hiaa00006u)”. 

 

Ad 2.c.) Oplysning om fælleskurser for hele TORS: Studieleder Annika 

Hvithamar meddelte om naturen af kurset ”HIAA00005U TORS, 

Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier (E16) 

(http://kurser.ku.dk/course/hiaa00005u)”. 

Annika Hvithamar meddelte endvidere at der vil blive afholdt møde om 

sammenlægningen af mellemøstuddannelserne, som forventes udmøntet 

bl.a. i den kommende BA 2017-studieordning. Særligt spørgsmålene om 

KOT-optaget på de respektive sammenlagte BA-uddannelser er vigtigt, da 

der nødigt skulle opstå en situation i hvilken hele optaget går til Arabisk, 

fordi ansøgerne hertil typisk har et noget højere karaktergennemsnit fra 

gymnasiet, hvorved få eller i værste fald slet ingen studerende vil blive 

optaget på BA-uddannelserne i Hebraisk, Persisk og Tyrkisk henholdsvis, 

fra 2017 og fremefter. 

 

Ad 3) Drøftelse af evt. regler vedr. hvorvidt man må medbringe computer til 

forberedelsen ved mundtlige eksaminer fandt sted. 

En mulighed er at der udarbejdes et regelsæt med tilhørende erklæring hvor 

den studerende på tro og love skriver under på at vedkommende ikke går på 

nettet under forberedelsen, i de tilfælde det ikke er tilladt. 

En anden mulighed er at alle mundtlige eksaminer arrangeres sådan så der 

enten slet ingen forberedelse er, eller at det altid er tilladt med netadgang 

hvis der er forberedelse, hvor de formulerede eksamensspørgsmål så er 

tilpasset den tilladte netadgang. 

Emnet knytter også an til bredere diskussioner om uddannelsernes er 

tilstrækkeligt opdaterede til virkeligheden af i dag, som indebærer at 

mennesker som hovedregel altid har netadgang, og benytter den til mange 

ting. 

På religionsvidenskab er der fast praksis for at studerende frit må medbringe 

computer til forberedelsen med deres noter på, samtidig med at man ikke må 

http://kurser.ku.dk/course/hiaa00006u
http://kurser.ku.dk/course/hiaa00005u


 

SIDE 4 AF 8 fx chatte med nogen under forberedelsen via computeren. 

Det har fungeret fint i mange år. 

Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af MW, UP og Simon Beierholm 

mhp. udarbejdelse af et udkast til en generel vedtagelse om emnet, der kan 

placeres på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/ efter sin 

vedtagelse på et fremtidigt studienævnsmøde. 

 

Ad 4) Studienævnet fastlagde sine resterende møder i efterårssemesteret 

2016 til hver anden tirsdag kl. 12:00 til 14:00, første gang tirsdag d. 20. 

september, undtagen uge 42, dvs.: 

Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Tirsdag d. 1. november 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 12:00-14:00 i lokale 10.2.05 

Herefter holdes formodentlig, jf. praksis, ét møde i januar, fx Tirsdag d. 24. 

januar 2017 kl. 12:00 til 14:00 i lokale 10.2.05 

 

Ad 5) MW redegjorde for at et program er ved at være færdigt for 

undervisningens dag 22. september. 

Drøftelser fandt sted om A-, B- og C-evaluering af kurser, hvor det 

foreløbigt, under de nye regler efter hvilke der skal være væsentligt færre A-

evaluerede kurser, tyder på at de fleste A-evaluerede kurser, er sprogkurser. 

I forbindelse med den pågående institutionsakkreditering skal der læres af 

de A-evaluerede kurser. 

Studienævnet vedtog at det ikke skal ske på undervisningens dag d. 22. 

september, men under andre rammer. 

 

Ad 6) UP og Annika Hvithamar redegjorde for de prioriterede 

indsatsområder til nedsættelse af frafald, som fremgår på side 5-8 i: 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Documents/Frafald%20pixi.pdf  

Drøftelser af områderne fandt sted, og studienævnet anførte følgende: 

”Indsats 1: Uddannelsesprioritet som vurderingskriterium”: Studienævnet 

støtter forslaget om at ansøgers prioritet af uddannelse vægter ved optagelse 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Documents/Frafald%20pixi.pdf


 

SIDE 5 AF 8 på kvote 1. 

”Indsats 2: Afvikling af studiestartsprøve inden 1. oktober”: Studienævnet 

støtter forslaget og har allerede indført sådanne studiestartsprøver på en 

stribe af sine BA-uddannelser. 

”Indsats 3: Udvikling og afprøvning af nye prøveformer”: Studienævnet 

drøftede emnet og vil evt. gå videre med det. 

”Indsats 4: Frafald gennem hele uddannelsen (BA og KA) – analyse af den 

studerendes vej gennem studiet”: Studienævnet drøftede emnet. 

”Indsats 5: Kompetenceløft af undervisere på førsteåret”: Studienævnet 

drøftede emnet. 

”Indsats 6: Obligatoriske studiegrupper for BA-studerende”: Studienævnet 

drøftede emnet. 

”Indsats 7: Opgaver om faglighed i praksis”: Studienævnet drøftede emnet. 

”Indsats 8: Kollegaforum for undervisere på små hold”: Studienævnet 

drøftede emnet. 

”Indsats 9: Social og faglig integration på KA”: Studienævnet drøftede 

emnet. 

Der vil blive arbejdet videre med frafaldsproblematikken i regi af Task 

forcen til uddannelsesudvikling på ToRS, studienævnet ved UP vil gå videre 

med visse emner, og også andre relevante foranstaltninger vil evt. blive 

foretaget af relevante instanser. 

 

Ad 7) UP redegjorde for nogle fælles regler på Københavns Universitet 

vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet. 

De ses på: 

http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift.pdf  

 

Ad 8) UP redegjorde for nogle fælles regler på Københavns Universitet om 

orlov. 

De ses på: 

http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-om-orlov.pdf 

 

Ad 9) UP redegjorde for et udkast til en ny Studieordning for tilvalget og 

det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Russisk, 2017-ordningen. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift.pdf
http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-om-orlov.pdf


 

SIDE 6 AF 8 med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) UP redegjorde for et udkast til en ny Studieordning for tilvalget i 

Japanstudier, 2017-ordningen. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) UP informerede om optaget på ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. 

efterårssemesteret 2016. 

 

Ad 12) UP informerede om nogle nye hjemmesider på KUnet om 

udlandsophold, nemlig: 

https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvordan/arabiskba4/Sider/d

efault.aspx   

https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvordan/japanba3/Side

r/default.aspx  

https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvordan/koreaBA3/Si

der/default.aspx  

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvordan/kinesiskba3/Si

der/default.aspx  

Samt: 

https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiu

dlandet/Sider/default.aspx  

https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grund

fagiudlandet/Sider/default.aspx  

https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grund

fagiudlandet/Sider/default.aspx  

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundf

agiudlandet/Sider/default.aspx  

 

Ad 13) Pia Johansen redegjorde for et forslag fra Grækenlandsstudier om at 

der oprettes en selvstændig, dvs. uden tilknytning til en egentlig 

grunduddannelse, BA-tilvalgsordning i Grækenlandsstudier/Græsk, uden 

propædeutik, bestående af: 

https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvordan/arabiskba4/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvordan/arabiskba4/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvordan/japanba3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvordan/japanba3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvordan/koreaBA3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvordan/koreaBA3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvordan/kinesiskba3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvordan/kinesiskba3/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/koreastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ba/udlandsophold/hvornaeristudiet/grundfagiudlandet/Sider/default.aspx


 

SIDE 7 AF 8 Modul I: Sprog A (15 ects) 

Modul II: Sprog B (15 ects) 

Modul III: Individuelt emne (15 ects) 

 

Potentielle tilvalgsstuderende tænkes at komme fra mange forskellige 

centrale fag, og via Åbent Universitet, og den eksisterende tilvalgsordning 

(dvs.: 

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

Graekenlandsstudi-

er_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf) er øjensynligt 

ikke lukket, så det nye skitserede tilvalg, uden propædeutik, tænkes etableret 

under rammerne af en ny udgave af denne tilvalgsstudieordning. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. propædeutikspørgsmålet 

samt rekrutteringsmulighederne for en sådan tilvalgsuddannelse. 

Studienævnet vedtog at arbejde videre med emnet, og det hilser alle 

initiativer velkomne, der kan sikre Grækenlandsstudier en form for fremtid 

og fastholde kompetencerne fra Grækenlandsstudier på ToRS. 

 

Ad 14) Punktet blev udskudt til efterfølgende møde. 

 

Ad 15) Punktet blev udskudt til efterfølgende møde. 

 

Ad 16) UP redegjorde for at studienævnet, med meget kort varsel, af 

ledelsen på ToRS, som følge af en forespørgsel fra dekanatet, er blevet bedt 

om at komme med sine forslag til prioritering af de mange 

besparelsesforslag der fremgår af Struensee-rapporten jf.: 

https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Documents/Analyse%20af%20HUM%20-

%20KU.pdf samt: 

https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rapport_om_Humanioras_oekonom

i_er_afleveret.aspx  

Drøftelse fandt sted om emnet, herunder vedr. hvilken strategi der vil være 

mest hensigtsmæssig i forhold til at mindske de forventede negative 

konsekvenser, nemlig lukkede og/eller ødelagte uddannelser og 

fyringsrunder blandt medarbejderne. 

Studienævnet vedtog følgende proces: 

Der vedtages og indleveres et forslag af studienævnet. 

Studienævnsmedlemmer (herunder suppleanter) tilføjer kommentarer i en 

stafetskrivningsproces, med studienævnsmedlemmer og suppleanter samt de 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/graekenlandsstudier/Graekenlandsstudi-er_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/graekenlandsstudier/Graekenlandsstudi-er_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/graekenlandsstudier/Graekenlandsstudi-er_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Documents/Analyse%20af%20HUM%20-%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Documents/Analyse%20af%20HUM%20-%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rapport_om_Humanioras_oekonomi_er_afleveret.aspx
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rapport_om_Humanioras_oekonomi_er_afleveret.aspx


 

SIDE 8 AF 8 indbudte Alex K. Tonnesen og Maria Munnecke sat på maillisten. 

UP samler og færdigredigerer pva. studienævnet forslaget onsdag d. 31. 

august 2016, og overleverer det til ledelsen på ToRS inden deadline torsdag 

d. 1. september 2016. 

 

Ad 17) UP redegjorde for BA-studiestarten 2017 på ToRS som er til 

orientering / godkendelse af studienævnet. 

Den beskrives bl.a. på: 

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart  

 

Ad 18) Intet 

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart

