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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  26. JANUAR 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 26. januar 2015 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Simon Stjernholm (VIP-Religion, suppleant), Bastian Fri-

borg (Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Jesper Nyeng (Stu-

derende, Øst- og Sydøsteuropa), Sophus U. S. Helle (Studerende, Mellem-

østen, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Ditte Specht (studenterstu-

dievejleder, observatør), Annika Hvithamar (kommende studieleder, obser-

vatør), Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, observatør). 

 

Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Sally Frydenlund (Studerende, 

Mellemøsten, næstformand), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 7 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) ToRS’ evaluering af studiestartsprøven. 

4) Indledende drøftelser vedr. evt. fremtidig ”Studieordning for 

tilvalget på kandidatniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 

2016-ordningen” (som formodes at være tidligst mulige 

ikrafttrædelsesår). 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne ”Procedure for undervisningsevaluering” samt punktet: 

”Procedure for uddannelsesredegørelse”. 

6) Hvorledes evaluerer vi bedst på vejledning af specialer og 

bachelorprojekter. 

7) Forsøg på afværgelse af de voldsomme negative konsekvenser som 

undervisningseftertilmeldingens ophør samt indførsel af forbud mod 

at vælge om uundgåeligt vil få. 

8) Tentativ fastlæggelse af det nytiltrædende studienævns møder i 

forårssemesteret 2015. 

9) Skabelse af overblik over undervisningen/kurserne i 

efterårssemesteret 2015. 

10) Forslag om vedtagelse om at skriftlige hjemmeopgaver E-afleveret i 

Absalon skal være skrevet på computer, ikke i hånden. 

11) Generelle dispensationer. 

12) Evt. 

 

Ad 1.) En navnerunde fandt sted, i den anledning at nyansat lektor Simon 

Stjernholm er under udpegning som suppleant for repræsentationsområdet 

Religion for VIP’erne for resten af valgperioden, og i den egenskab deltog i 

sit første studienævnsmøde. Dette møde er endvidere det sidste i det 

aftrædende studienævn, inden det nye tiltræder pr. 1. februar 2015. Der har 

været afholdt valg blandt de studerende, mens VIP-repræsentanternes 

valgperiode først udløber pr. 31. januar 2016. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 15. dec. 2014 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der evt. vil blive rundsendt informationer vedr. 12-

timers-undervisnings-BA-ugen. 

 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 2.a.) UP meddelte at ITX-eksamensafholdelsen af skriftlige stedprøver 

på Beter Bangsvej jf.: http://pc-eksamen.ku.dk er løbet af stablen ved den 

ordinære vintereksamen 2014/2015, for et antal udvalgte eksaminer på 

udvalgte fags vedkommende, som pilotprojekt. Der har været mange ting 

der skulle falde på plads i den forbindelse, særligt på sprogfagene, bl.a. 

vedrørende tastaturer til brug ved forskellige sprog som fx Arabisk, 

benyttelse af elektronisk pen, brug af ordbogen.com, samt en stribe andre 

konkrete forhold der vistes sig at kræve nærmere specifik afklaring. 

Fremover når flere fags skriftlige stedprøver må forventes at skulle afvikles 

på denne facon, herunder ikke mindst Asienfagenes, skal yderligere 

tilpasninger og afklaringer finde sted, så alt kan fungere fagligt forsvarligt. 

UP meddelte endvidere at der gælder en regel om at man på ToRS ikke må 

være vicestudieleder og studienævnsformand samtidig. Der vil blive 

rundsendt en mail til studienævnets medlemmer i den forbindelse. 

MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Sophus U. S. Helle meddelte at der ikke er nogen studerende fra 

repræsentationsområdet øvrige fag der er blevet valgt som repræsentant til 

studienævnet, da der ikke var nogen der stillede op. 

Ditte Specht meddelte at hun er blevet valgt for repræsentationsområdet 

Mellemøsten for de studerende, men hun har valgt at trække sig fra 

studienævnet, og suppleant Gustav Ryberg Smidt vil derfor blive indstillet 

til udpegning som egentlig repræsentant. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han ønskede at takke sine 

medstudienævnsmedlemmer for behageligt nævnsarbejde gennem sit  

mangeårige medlemskab af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studier samt et af dets forgængerstudienævn. UP takkede på studienævnets 

vegne for hele hans virke. 

MW meddelte at der har været ca. 4-5 plagiatsager ved den ordinære 

vintereksamen 2014/2015. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det 

bl.a. blev nævnt at den automatiserede plagiatkontrol af skriftlige 

hjemmeopgaver e-afleveret via Absalon i visse tilfælde ikke kan fange 

plagiater, formodentlig navnlig i de tilfælde hvor en studerende har printet 

sin opgave på papir og skannet ind igen, hvilket typisk bevirker at opgaven 

ligger som billedfiler inde i det skabte pdf-dokument, i modsætning til når 

den studerende konverterer opgaven direkte fra det anvendte 

tekstbehandlingsprogram til pdf inde i computeren, uden omvejen over 

papir, som det bør gøres, således at opgaven ligger som plagiat-kontrol-

http://pc-eksamen.ku.dk/


 

SIDE 4 AF 7 egnet tekst inde i pdf-filen, jf.: 

http://absalon.hum.ku.dk/studerende/eaflevering/  

 

Ad 3) UP redegjorde for ToRS’ erfaringer med de afholdte 

studiestartsprøver på de fag hvor de har kørt som forsøgsordning i 

efterårssemesteret 2014. Den administrative understøtteles i STADS mv. 

bør forbedres, hvis studiestartsprøven skal holdes på alle ToRS’ fag. Det 

forhold at der ikke må lægges et fagligt indhold ind i studiestartsprøven, 

samt diverse forhold vedr. reeksamen, herunder hvorvidt de skal ensrettes 

på hele ToRS, er blevet drøftet. 

 

Ad 4) UP redegjorde for det fremsendte udkast til evt. fremtidig 

”Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Centralasien- og 

Afghanistanstudier”. Ordningen vil efter alt at dømme først kunne træde i 

kraft pr. 1. september 2016. Studienævnet vedtog at sætte punktet på næste 

møde. 

 

Ad 5) MW redegjorde for hvorledes der i Det Humanistiske Fakultets 

kvalitetssikringspolitik for uddannelser under punktet ”Procedure for 

undervisningsevaluering” anføres en række ting. Bl.a. skal der, som nu, 

udarbejdes en undervisningsevalueringsrapport pr. semester, hvor det 

fremover formodentlig vil blive sådan, at 

undervisningsevalueringsrapporten skal inddele evalueringsmaterialet i tre 

kategorier (A, B og C), hvor man i kategori A skal finde 

undervisningsevalueringer, der samlet set viser, at 

undervisningen/fagelementet fungerer særlig godt og kan være til 

inspiration for andre, men man i kategori B skal finde 

undervisningsevalueringer, der samlet set viser, at 

undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende, mens man i kategori 

C skal placere undervisningsevalueringer, der samlet set viser, at der i 

undervisningen/fagelementet er behov for justeringer. Samtidig er det 

planen at det fortsat skal gælde, at der både skal udarbejdes en 

evalueringsrapport til internt brug, samt en anden 

undervisningsevalueringsrapport til offentliggørelse, og at der ikke må 

offentliggøres evalueringsdata, der kan føres tilbage til en enkelt underviser. 

Drøftelser om hensigtsmæssigheden af denne påtænkte kategorisering i A- 

B-, og C-bedømt undervisning fandt sted. 

MW redegjorde for hvorledes der i Det Humanistiske Fakultets 

kvalitetssikringspolitik for uddannelser under punktet ”Procedure for 

uddannelsesredegørelse” anføres en række ting. Bl.a. anføres det hvorledes 

http://absalon.hum.ku.dk/studerende/eaflevering/


 

SIDE 5 AF 7 direktionen har fastsat ”standarder for kvalitet”. Disse omhandler en række 

emner så som dimensionering og optag, frafald, beskæftigelse, antal 

undervisningstimer, aftagerpanel mv., samt vedr. gennemførsel disse 

standarder: 

Bachelor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gennemførelse 

på normeret tid 
35 % 40 % 50 % 65 % 80 % 95 % 

       

Kandidat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gennemførelse 

på normeret tid 
15 % 25 % 35 % 50 % 65 % 85 % 

 

Det skal endvidere blive sådan, for hver enkelt BA-, henholdsvis KA-

uddannelse, at hvis gennemførelsen ikke lever op til disse standarder, så skal 

instituttet beskrive, hvad det planlægger at gøre for at afhjælpe situationen.  

Drøftelse fandt sted om emnet, under hvilke det bl.a. blev nævnt at det er 

ganske voldsomme stigninger i procentdelen der skal gennemføre på 

normeret tid ifølge disse standarder, og at deres implementering kan vise sig 

fagligt uhensigtsmæssig samt evt. gøre skade på uddannelserne. 

 

Ad 6) MW redegjorde for hvorledes specialer og bachelorprojekter også 

skal evalueres fremover, jf. procedurer fastlagt af Det Humanistiske 

Fakultet. Et spørgeskema skal evt. udarbejdes, som studerende kan udfylde 

og indlevere samtidig med deres speciale henholdsvis bachelorprojekt. 

Drøftelser fandt sted om emnet samt om undervisningsevaluering i 

almindelighed, under hvilke det bl.a. blev nævnt at der evt. bør ske 

integrering med Absalon for al undervisningsevaluering, hvilket dog måske 

vil føre til at evalueringsprocenten vil falde, fordi studerende vil være 

mindre tilbøjelige til at udfylde elektroniske evalueringer, end hvis de på et 

kursus ved en specifik kursusgang, får stukket et papir-evalueringsskema i 

hånden med venlig henstilling til at de bruger et antal  minutter på at 

udfylde det, hvorefter papiret straks indsamles igen. 

Studienævnet vedtog endvidere at lade Pia Johansen indtræde i 

evalueringsudvalget. 

 

Ad 7) Alex K. Tonnesen redegjorde for hvorledes eftertilmeldingsperioden 

for undervisningstilmeldingen planlægges afskaffet, mhp. at der i STADS, 

på et tidspunkt før semesterstart, kan køres kontroltjek af at studerende er 

tilmeldt 30 ECTS ny undervisning og nye eksamener hvert semester, som de 

bliver pligtige til at være det som følge af Studiefremdriftsreformen. 



 

SIDE 6 AF 7 Herudover tænkes indført et generelt forbud mod at vælge om, fx vil det 

formodentlig for bachelortilvalgskurser/studieelementers samt 

kandidattilvalgskurser/studieelementers vedkommende blive sådan, at 

enhver undervisningstilmelding (i den ordinære tidligt liggende 

undervisningstilmeldingsperiode) til et givent bestemt 

tilvalgskursus/studieelement er fuldstændigt bindende, man vil blive 

automatisk tilmeldt de to første prøveforsøg i den tilhørende eksamen ved 

den tilhørende eksamenstermin og dennes syge- og reeksamenstermin, og 

skal så bestå præcis denne eksamen (evt. i en senere eksamenstermin evt. 

som selvstuderende) da man ikke længere vil have mulighed for at vælge sig 

et andet tilvalgskursus/studieelement. Også forhåndsgodkendelser i 

almindelighed, herunder også forhåndsgodkendelse af meritoverførsel som 

bachelortilvalg/kandidattilvalg, tænkes gjort meget mere bindende en de 

hidtil har været. Dette vil formodentlig have voldsomme negative 

konsekvenser på ToRS, i hvert tilfælde hvis de studerende generelt 

opretholder den hidtil konstaterede adfærd, efter hvilken megen 

undervisningstilmelding finder sted i eftertilmeldingsperioden, og mange 

omvalg, særligt af tilvalgskurser/studieelementer, både på ToRS og aflagt 

og sidenhen meritoverført udenfakultært fra, foretages. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det bl.a. blev nævnt at der vil 

skulle finde en ret omfattende omlægning af studenteradfærd sted, samt at 

det vil være en fordel hvis skemaet for præcis hvornår på ugen kurserne 

afvikles, bliver offentliggjort tidligt nok til at studerende kan vælge kursus i 

den ordinære undervisningstilmeldingsperiode, med sikkerhed for at overlap 

undgås. 

 

Ad 8) Studienævnet foretog tentativ fastlæggelse af det nytiltrædende 

studienævns møder i forårssemesteret 2015 til onsdage i lige uger kl. 12:30 

til 14:00, startende i uge 8, dvs. onsdag d. 18. februar 2015. 

 

Ad 9) MW redegjorde i forbindelse med opfyldelse af kravet om 12-timers 

ugen for runddelte oversigter over BA-undervisningen i forårssemesteret 

2015, der viser hvorledes de respektive fags timetal (2., 4., 6. og evt. 8. 

semester) både for holdfagenes og småfagenes vedkommende. 

 

Ad 10) UP redegjorde for hvorledes der er stillet forslag om studienævnet 

vedtager at skriftlige hjemmeopgaver E-afleveret i Absalon skal være 

skrevet på computer, ikke i hånden. En af årsagerne er at plagiatkontrollen 

ikke kan læse håndskrift. Det er ganske få der afleverer indskannet 

håndskrift. 



 

SIDE 7 AF 7 Studienævnet vedtog dette påbud. 

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

nærmere bestemt under 

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

se_vedr_p_bud_om_at_skriftlige_hjemmeopgaver_E-

afleveret_i_Absalon_skal_v_re_skrevet_p__computer__ikke_i_h_n  

 

Ad 11) UP redegjorde for et antal rundsendte generelle dispensationer, som 

studienævnet alle vedtog i det omfang de ikke allerede var vedtaget på 

tidspunktet for mødets afholdelse. 

 

Ad 12) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr_p_bud_om_at_skriftlige_hjemmeopgaver_E-afleveret_i_Absalon_skal_v_re_skrevet_p__computer__ikke_i_h_n
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr_p_bud_om_at_skriftlige_hjemmeopgaver_E-afleveret_i_Absalon_skal_v_re_skrevet_p__computer__ikke_i_h_n
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr_p_bud_om_at_skriftlige_hjemmeopgaver_E-afleveret_i_Absalon_skal_v_re_skrevet_p__computer__ikke_i_h_n

