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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  27. JUNI 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 27. juni 2018 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-

Øvrige fag), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Ula Ra-

sool (Studerende, Mellemøsten), Amanda Brødsgaard (Studerende, Næst-

formand, Asien), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag), Holger 

Klint (Studerende, Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika 

Hvithamar (Studieleder, observatør), Maria Munnecke (Administrativ med-

arbejder fra ToRS, observatør), Louise Hegelund Waaben (AC-vejleder, ob-

servatør), Karina Klaris (Studenterstudievejleder, observatør), Thomas 

Rasmussen (Studenterstudievejleder, observatør), Gustav Ryberg Smidt 

(Studenterstudievejleder, observatør), Felicia Sjørvad (Studenterstudievejle-

der, observatør) 

 

Fraværende: Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 



 

SIDE 2 AF 6 c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Udkast til 2019-studieordninger (BA og KA) for Assyriologi, 

nærorientalsk arkæologi og ægyptologi. 

4) Global Urban Studies / Nye studieordninger BA & KA 2019. 

5) Komparative kulturstudier / nye BA og KA tilvalgsstudieordninger 

2019. 

6) Kvalitetssikring af KA-praktikvejledning. 

7) Det løbende studieaktivitetskrav - kandidat - udsendte varslinger. 

8) BATV og KATV Tværkulturelle Studier. 

9) Tværkulturelle studier / Ny KA studieordning 2019. 

10) Minoritetsstudier / nye BA og KA tilvalgsstudieordninger 2019. 

11) Dispensationspraksis vedr. 4. eksamensforsøg. 

12) De studerendes overblik over kursusudbuddet, særligt 

tilvalgskurserne. 

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 13. juni 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at udforme et brev om 

specialeforhold jf. punkt 5 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_ja

n_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun er i færd med at forbedre studienævnets, og 

andres, adgang til dokumenter på KUnet, jf. punkt 4 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_de

c_2017_-_godkendt.pdf  samt punkt 7 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_n

ov_2017_-_godkendt.pdf  

UP meddelte at afviklingen af eksaminer ved den ordinære sommereksamen 

2018 pågik på tidspunktet for mødets afholdelse. 

UP meddelte at hun ikke deltager i mødet d. 15. august 2018 jf. punkt 6 på 

side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 6 https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_

maj_2018_-_godkendt.pdf  

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

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor observatører og 

gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at der muligvis laves et tilvalg i 

Kulturarv som vil gå på tværs af et antal institutter på Det Humanistiske 

Fakultet. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at hun har nedsat et 

tilvalgsudvalg på baggrund af et udstedt dekanpåbud. Udvalget skal 

omtænke og nystrukturere tilvalgsudbuddet på ToRS, herunder udvalget af 

engelsksprogede kurser. 

Hun meddelte endvidere at et møde om den årlige uddannelsesredegørelse 

for ToRS havde fundet sted og ToRS’ uddannelser havde fået ros. 

 

Ad 3) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til 2019-

studieordninger (BA og KA) for Assyriologi, nærorientalsk arkæologi og 

ægyptologi, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/   og 

her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/aegyptologi/  

og her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Assyriologi BA: Studienævnet drøftede anvendelsen af 7,5-ECTS-elementer 

og bifaldt ansøgning til dekananet om 2x7,5 ECTS-elementer på akkadisk 

og sumerisk, i stedet for ét element på 15 ECTS.  

Nærorientalsk arkæologi (BA): SN beder om, at fagelementet indeholdende 

feltskole justeres så det bliver tydeligt, hvilke krav, der er til den aktive 

deltagelse på fagelementet og i hvilken rækkefølge de forskellige 

delelementer bestås.  

Desuden vil SN bede faget om at sørge for at selve feltskoleopholdet (også 

på nugældende studieordninger) bliver evalueret – enten som en del af 

undervisningen eller særskilt.   

Ægyptologi (KA): Studienævnet beder faget om at identificere mindst ét 

fagelement mere (ud over specialet og dokumentlære), som er obligatoriske, 

dvs. at de ikke skal kunne erstattes af et andet fagelement. Studienævnet 

understreger, at præcis 15 ECTS (ud over specialet) skal være med ekstern 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/aegyptologi/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/


 

SIDE 4 AF 6 censur, og der hvor den ekstern censur ligger, skal fagelementet være 

obligatorisk.   

Studienævnet godkendte udkastene til studieordningerne under 

forudsætning af, at ovenstående bemærkninger bliver implementeret og 

bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante administrative 

medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre studieordningerne på vegne af 

studienævnet.  Studienævnet skal endelig godkende studieordningerne i 

August 2018 efter ændringerne.  

 

Ad 4) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til Global Urban 

Studies BA & KA 2019-studieordninger, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/global_urban_studi

es/  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet drøftede 7,5-ECTS-studieelemnter og sommerskoler samt 

beslægtede emner. 

Studienævnet godkendte studieordningsudkastene og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet.  

 

Ad 5) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til komparative 

kulturstudier BA og KA tilvalgsstudieordninger-2019, som vil blive lagt 

her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kultur

studier/  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet værdsatte uddannelseskoordinator Frank Sejersens store og 

gode indsats for disse og andre studieordninger. 

Studienævnet drøftede det store antal forskellige studieelementer som 

optræder i disse studieordninger. Forklaringen herpå er, at elementerne skal 

passe ind i mange forskellige sammenhænge og rumme mulighed for 

samundervisning. 

Studienævnet godkendte studieordningsudkastene og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet.  

 

Ad 6) Drøftelser fandt sted omkring kvalitetssikring af KA-

praktikvejledning, under hvilke det blev nævnt at et væsentlig spørgsmål er 

om praktikvejlederen kommer fra faget (den pågældende KA-uddannelse), 

jf. fx: https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/global_urban_studies/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/global_urban_studies/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6


 

SIDE 5 AF 6 ka/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicI

d=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-

7c7c56d099e6   eller om praktikvejlederen kommer fra Komparative 

kulturstudier / Tværkulturelle studier, svarende til praktikvejlederen på BA-

praktikken jf.: https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicI

d=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-

7c7c56d099e6  

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes der i foråret 2018 skal varsles KA-

studerende, der er optaget pr 1. februar 2017, hvis de ikke opfylder det 

løbende aktivitetskrav på 45 ECTS for studieåret 2017; dvs. 

sommereksamen 2017 og vintereksamen 2017-18. Der er blevet varslet to 

KA-studerende fra ToRS (nogenlunde samme antal på de øvrige institutter).  

En fra KA arabisk og en fra KA i Hebraisk (Mellemøstens sprog og 

samfund, begge samf.faglig linie, 2008-studieordningen). 

 

Ad 8) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til BATV og KATV 

Tværkulturelle Studier studieordninger- 2019, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningsudkastene og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet.  

 

Ad 9) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til Tværkulturelle 

studier studieordninger-2019, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningsudkastene og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet.  

 

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

Minoritetsstudier / BA og KA tilvalgsstudieordninger-2019, som vil blive 

lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningsudkastene og bemyndigede UP til, i 

https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropa-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Praktik%20(projektorienteret%20forløb)&topicId=ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6#ce3b5685-b33c-4cb0-8e61-7c7c56d099e6
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/


 

SIDE 6 AF 6 samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre studieordningerne på vegne af studienævnet.  

 

Ad 11) Studienævnet drøftede sin dispensationspraksis vedr. dispensation til 

4. eksamensforsøg. 

Studienævnet vedtog at studerende i højere grad skal oplyses om at 

vedkommende skal medsende relevant dokumentation af usædvanlige 

forhold, før ansøgningen kan behandles, jf. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retning

slinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf  samt jf.: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/  samt jf. fx 

https://kunet.ku.dk/studie/religion-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Ansøg%20om%20flere%20end%20tre%20eksa

mensforsøg&topicId=5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729#5e006d03-

dc73-42dc-a562-bd55f06ed729   

Spørgsmålet om studieegnethed kan ikke indgå i vurderingen af, om der 

foreligger usædvanlige forhold. 

 

Ad 12) Studienævnet drøftede de studerendes overblik over 

kursusudbuddet, særligt tilvalgskurserne, jf. punkt 3 på side 3 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_13_j

un_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 13) Intet. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensation_til_yderligere_pr_vefors_g.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Ansøg%20om%20flere%20end%20tre%20eksamensforsøg&topicId=5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729#5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Ansøg%20om%20flere%20end%20tre%20eksamensforsøg&topicId=5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729#5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Ansøg%20om%20flere%20end%20tre%20eksamensforsøg&topicId=5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729#5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729
https://kunet.ku.dk/studie/religion-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Ansøg%20om%20flere%20end%20tre%20eksamensforsøg&topicId=5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729#5e006d03-dc73-42dc-a562-bd55f06ed729
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_13_jun_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_13_jun_2018_-_godkendt.pdf

