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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  26. OKTOBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10:30 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Simon Stjernholm (VIP-Religion, 

1. suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johan-

sen (VIP-Øvrige fag), Krzysztof Stala (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, 2. sup-

pleant), Holger Klint (Studerende, Religion, næstformand), Sebastian Wee-

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

Asien), Christian Tousgaard H Rasmussen (Studerende, Mellemøsten, 2. 

suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør), Maria Munnecke (administrativ medarbejder fra ToRS, obser-

vatør), Felicia Sjørvad (Studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Udpegning af 2. suppleant. 

3) Studienævnets anbefalinger til fagene om studieordninger. 

4) Afrapportering fra studienævnskonference den 9. oktober 2017. 

5) Nye evalueringsprocedurer. 

6) Undervisningens dag. 

7) Uddannelseszoom. 

8) Lukket del af mødet: Konkret sag vedr. høring i dispensationssag. 

9) Udsendte varslinger ifm. førsteårsprøvekrav og maksimal studietid. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 28. september 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte at arbejdsgruppen vedr. 

Videnskabsteori er i færd med at påbegynde sit arbejde, jf. punkt 11 på side 

6 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_a

ug_2017_-_godkendt.pdf  arbejdsgruppen arbejder med eksamensformen 

for studieelementet, samt sammenkædningen mellem det fagspecifikke og 

det Thomas Brudholm står for. 

Studieordningsbeskrivelsen af det nye Videnskabsteori-studieelement skal 

ligge klar senest 15. januar 2018, fordi den nuværende generelle 

dispensation 

(http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dis

pensation_videnskabsteori.pdf ) er blevet forlænget af flere omgange, og 

gerne snart skal afløses af noget blivende. 

 

Ad 1.d.) UP meddelte at rektor har udpeget studerende Christian Tousgaard 

H Rasmussen som 2.-suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regi-

onale Studier, repræsentationsområde Mellemøsten, for resten af valgperio-

den. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at midtvejsevalueringen af undervisningen i 

efterårssemesteret 2017 er i proces. 

UP meddelte at hun agter at skrive et brev til studielederkredsen 

(indbefattende studienævnsformand) omkring den afkobling som 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_aug_2017_-_godkendt.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf


 

SIDE 3 AF 5 studienævnsformændene og studienævnene har oplevet, efter at den 

organisatoriske tyngde er flyttet fra SSK (Studielederkredsen som 

inkluderer studienævnsformænd) til LSF (Ledelsesforum for studieledere 

som ikke inkluderer studienævnsformænd).  

Studienævnet støttede dette, dog foreslog Mikkel Bunkenborg at UP først 

kontaktede de andre studienævnsformand hvilket blev aftalt skulle gøres. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Amanda Brødsgaard meddelte at de studerende er i færd med at 

stille op til valget til studienævnet jf.: https://intranet.ku.dk/valg/aktuelle-

valg/opstilling/Sider/default.aspx  

Det er vigtigt at der bliver fundet en studenterrepræsentant for kulturfagene 

og nærorientalsk arkæologi 

Birgitte Schepelern Johansen meddelte at Stine Puri vil deltage i nogle af de 

kommende møder som suppleant. 

Holger Klint meddelte at der afholdes ToRS på Tværs og opfordrede alle til 

at komme til dette spændende arrangement: jf.: 

https://www.facebook.com/events/830559757114869/  

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at ledelsen har besluttet sig for en 

omfordeling af opgaver og ansvarsområder på studieledelsesområdet, idet 

Annika Hvithamar fremover fuldt ud står for den egentlige studieledelse, 

mens Tine Roesen som vicestudieleder primært står for instituttets 

sprogstrategier og omverdensrelationer (incl. strategier for branding og 

formidling). 

Hun meddelte endvidere at studenterlokalerne på 3. sal i bygning 10 er ved 

at være færdige og at der vil blive afholdt et møde om deres anvendelse med 

en bred vifte af forskellige studenterrepræsentanter. 

 

Ad 3) UP og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes alle eksisterende 

studieordninger på Humaniora skal ændres og sideløbende skal der 

udarbejdes nye studieordninger for alle fag, jf. Direktionens vedtagelse 

(https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/S

amlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20fr

em%20mod%202020%20juni%202017.pdf ) 

Det fremgår at studieordningsarbejdet skal foregå i E17 og F18. Indtil 

Studienævnet eventuelt hører andet, må vi gå ud fra, at afleveringsfristen til 

https://intranet.ku.dk/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx
https://www.facebook.com/events/830559757114869/
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf


 

SIDE 4 AF 5 fakultetet bliver 1. september 2018 med ikrafttræden 1. september 2019 

eller 1. februar 2020. 

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

overvejes om der med fordel kan indsættes fælleselementer i 

bachelorordningerne, f.eks. praktik og evt. andre elementer fra komparative 

kulturstudier eller minoritetsstudier; at fælleskurser som f.eks. akademiske 

skrive-/læsekurser, grammatikkurser og projektstyring i opgaveskrivning 

kan overvejes indskrevet i relevante moduler på de enkelte BA´er / KA´er, 

således at de bliver mere synlige og at der bør indføres obligatoriske 

udlandsophold også på de sproguddannelser der ikke allerede har sådanne, 

med mindre væsentlige hensyn taler i mod på den pågældende BA. 

UP tager kontakt til eskimologi og indiansk for at undersøge deres holdning 

til et obligatorisk semester i udlandet på BA for deres fags vedkommende. 

Det blev endvidere nævnt, at BA-tilvalget evt. skal placeres i 

studieordninger på 5. og 6. semester, hvilket nogle af de fag der ikke 

allerede har tilvalget placeret her, dog anser for uhensigtsmæssigt; 

Studienævnet mener at det må være op til de enkelte uddannelser at definere 

hvor deres tilvalg skal ligge – men anser det for upraktisk når tilvalget ligger 

på tre forskellige semestre, med 15 ECTS på hver. 

Der var enighed om at KA-tilvalg bør ligge på 3. semester med mindre der 

er gode grunde til at det skal ligge på 2. semester, således at de studerende i 

begge tilfælde kan bruge det som mobilitetsvindue ift. f.eks. udlandsophold, 

og at Moderne Indien- og sydasienstudier evt. bør ligge i 

paraplystudieordningen for Asien på bachelorniveau, således at 2019-

efterfølgeren til denne studieordning: 

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

_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf  inkorporeres 

i 2019-efterfølgeren til denne studieordning: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier

_ba.pdf 

 

Ad 4) Punktet blev udskudt til det efterfølgende møde. 

 

Ad 5) Punktet blev udskudt til det efterfølgende møde. 

 

Ad 6) Punktet blev udskudt til det efterfølgende møde. 

 

Ad 7) Punktet blev udskudt til det efterfølgende møde. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/moderne_indien_og_sydasienstudier/moderne_indien_og_sydasienstudier_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf


 

SIDE 5 AF 5  

Ad 8) Lukket del af mødet: UP redegjorde for en konkret sag vedr. en 

ansøgning om dispensation fra kravet vedr. maksimal studietid. Den 

studerende har jf. 

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

er_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf  ansøgt instansen HUM-

DISP <DISP@hum.ku.dk> som så har sendt sagen i høring hos 

studienævnet, hvilket er mod vanlig praksis og det der gør sagen principiel. 

Drøftelser fandt sted om sagen, under hvilke det blev nævnt at studienævnet 

har vedtaget flere gange, at det ønsker at delegere alle sine kompetencer til 

at træffe afgørelser på dette og andre studieaktivitetskravs-områder til 

HUM-DISP jf. punkt 4 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_s

ep_2017_-_godkendt.pdf  

Studienævnet vedtog at svare følgende til HUM-DISP i den konkrete sag: 

”Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier har 

behandlet denne sag på den lukkede del af sit møde d. 26. 

oktober 2017. Studienævnet var enigt om at I ikke behøver at 

høre os angående sager som denne, idet vi (dvs. Studienævnet 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) ikke plejer at blive 

hørt i denne type sager, idet HUM-DISP <DISP@hum.ku.dk> 

plejer at træffe afgørelse i forhold til den maksimale studietid i 

denne og lignende sager, da Studienævnene har delegeret 

kompetencen til at gøre dette til HUM-DISP. 

For tiden udsteder studienævnet afgørelser i sager om det 

løbende studieaktivitetskrav, mens HUM-DISP udsteder i 

sager om den maksimale studietid.” 

 

Ad 9) Punktet blev udskudt til det efterfølgende møde. 

 

Ad 10) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf

