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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  28. SEPTEMBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 28. september 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), 

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Holger Klint 

(Studerende, Religion, næstformand), Sebastian Weede (Studerende, Øst- 

og Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Alex K. Ton-

nesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør) 

 

Fraværende: Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 



 

SIDE 2 AF 5 3) Udkast til ToRS’ samlede høringssvar vedr. Strategi 2023. 

4) Den fremtidige placering af sagsbehandling vedr. 

studieaktivitetskravene. 

5) Opdaterede retningslinjer for brug af supplerende fagelementer. 

6) CIP Symposium 2017. 

7) Besøg i studienævnet. 

8) Udvikling af undervisning. 

9) Ny folder om projektorienteret forløb. 

10) Den interne undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 

2017. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 14. september 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun fortsat er i færd med at indhente oplysninger 

om de forskellige typer specialer og deres anvendelse samt vedr. nogle 

skemaer jf. punkt 4 på side 5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_s

ep_2017_-_godkendt.pdf  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der havde været nogle konkrete sager angående 

reeksamensformerne (Prøveform B) for Kinesisk sprog 2 og Kinesisk sprog 

3 jf. side 65-66 henholdsvis side 74-75 i BA 2010-studieordningen: 

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

_ba_2010.pdf  Disse eksaminer er væsentligt sværere, fordi der er tale om 

en mundtlig eksamen i ukendt tekst og uden hjælpemidler, hvor den 

ordinære mundtlige eksamen, efter aktiv undervisningsdeltagelse, er med 

kendt tekst og med hjælpemidler. 

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

godt med så hård en syge/ reeksamen – idet den også rammer de der fx har 

været genuint syge ved den ordinære eksamen, eller af andre legitime 

årsager ikke kunne deltage aktivt i undervisningen. 

UP og Annika Hvithamar meddelte at STÅ-produktionen på ToRS er faldet 

betragtelig for 2017 pga. faglukningerne; 0-optaget på et antal fag i 2016; 

SFR 2.0 som giver de studerende ret til kun at tage 45 ECTS om året; øget 

omfang af og omlægning af de obligatoriske udlandsophold på Kinastudier, 

Japanstudier, Arabisk mv., hvor de studerende får meritoverførsel fra 

udlandet og derfor ikke producerer STÅ på ToRS; samt andre årsager, der 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba_2010.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba_2010.pdf


 

SIDE 3 AF 5 også vil blive undersøgt af studieledelsen. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Holger Klint meddelte at ToRS På Tværs om popkultur afvikles 

27. oktober 2017 jf.: https://www.facebook.com/torspaatvaers/  

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at der er kommet et nyt organ på Det 

Humanistiske Fakultet, kaldet LFS – Ledelsesforum for studieledere. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke UP nævnte at SSK 

(Studielederkredsen), hvor studienævnsformændene deltager, efterhånden 

holder få og indflydelsesløse møder, og at studienævne i det hele taget, i 

tiltagende grad, synes sat strukturelt uden for indflydelse på de ting de har 

ansvaret for, fx studieordningerne. 

Studienævnet vedtog at sætte punktet: ”Studienævnets anbefalinger til 

fagene om studieordninger” på næste møde med henblik på at ruste fagene 

til det kommende arbejde med nye studieordninger hos næsten alle.  

Annika Hvithamar meddelte endvidere at det forlyder at indførelsen af den 

elektroniske undervisningsevaluering er udskudt igen, at den fysiske 

tilvalgsdag (med foredrag/stande og tilstedeværelse) evt. vil blive aflyst af 

sparehensyn, samt vedr. indførsel af det generelle minimumskarakterkrav på 

6,0 som indføres fra 2018 jf.: http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-

optagelse/dispensation/karakterkrav/  

 

Ad 3) UP redegjorde for ToRS’ samlede høringssvar vedr. Strategi 2023, 

nemlig dette: https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/ToRS 

høringssvar - strategi.docx  som blev vedtaget efter input fra studienævnet 

jf. punkt 3 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_s

ep_2017_-_godkendt.pdf  jf. 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx samt: 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-

strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf  

 

Ad 4) UP redegjorde for pågående drøftelser af den fremtidige placering af 

sagsbehandling vedr. studieaktivitetskravene. 

Studienævnet vedtog følgende i den anledning: 

Studienævnet på ToRS ønsker i forlængelse af sin udtalelse fra 2016 fortsat 

https://www.facebook.com/torspaatvaers/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/dispensation/karakterkrav/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/dispensation/karakterkrav/
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/ToRS%20høringssvar%20-%20strategi.docx
https://intranet.ku.dk/tors/torsnyt/Documents/ToRS%20høringssvar%20-%20strategi.docx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_sep_2017_-_godkendt.pdf
https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf
https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Documents/Udkast_KU-strategi%202023_til%20h%C3%B8ring_300617.pdf


 

SIDE 4 AF 5 at delegere alle sine kompetencer i alle sager vedr. studieaktivitetskravene 

til HUM-DISP <DISP@hum.ku.dk> (undtaget vedr. studiestartsprøven)  

Se også side 6 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_s

ep_2016_-_godkendt.pdf    

Dvs. at vi dels ønsker at dispensation til forlængelse af den maksimale 

studietid for specialestuderende fortsat ligger på fakultetet, dels også gerne 

ser at dispensationer fra det løbende studieaktivitetskrav delegeres ind til 

fakultetet i form af HUM-DISP <DISP@hum.ku.dk> 

Efter at de KA-studerende har fået 3 års maksimal studietid, og 

specialeskrivningsperioden (første kontrakt) bliver kortet ned til kun 4 

måneder, vil langt de fleste af de specialeskrivende kunne nå både deres evt. 

2. og evt. 3. specialekontrakt inden de rammer ind i deres maksimale 

studietid, og får behov for dispensation til forlængelse af den. 

ToRS studienævn ønsker derfor at sagsbehandlingen af 2. og 3. 

specialekontrakterne forbliver på institutterne, mens sagsbehandling vedr. 

dispensationen til forlængelse af den maksimale studietid forbliver på 

fakultetet, og sagsbehandling vedr. det løbende studieaktivitetskrav ønskes 

flyttet fra institutterne til fakultetet. 

Jf. 

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

ult.aspx  samt referatet af afgørelsesnetværksmødet afholdt 13. september 

2017, så bliver det U&S ved Det Humanistiske Fakultet der udsender 

varselsbreve til de studerende der ikke overholder det løbende 

studieaktivitetskrav. 

Det er U&S der udmelder studerende som følge af manglende overholdelse 

af den maksimale studietid og som følge af manglende overholdelse af de i 

varselsbrevet forlængede frister for det løbende studieaktivitetskrav. 

Sagsbehandlingen af ansøgninger om dispensation fra disse krav ligger 

bedst samlet hos én instans, som også børe være den samme instans, som 

varetager håndhævelsen af disse studieaktivitetskrav (dvs. udmelder 

studerende der ikke lever op til dem). 

Den instans bør være U&S ved Det Humanistiske Fakultets administration. 

Kun dispensationer fra studiestartsprøven bør blive hos studienævnet. 

 

Ad 5) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for nogle opdaterede 

retningslinjer for brug af supplerende fagelementer. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/studieadministration/Studieaktivitetskontrol/Sider/default.aspx


 

SIDE 5 AF 5 Ad 6) UP redegjorde for en modtaget invitation til CIP Symposium 2017 - 

10 års jubilæumssymposium om: Underviserens rolle i styrkelsen af de 

studerendes akademiske sprogfærdigheder jf.: 

http://cip.ku.dk/arrangementer/kommende/cip-symposium-2017/  

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes Studiechef Annette Moe og Prodekan for 

uddannelse Jens Erik Mogensen vil komme på besøg i studienævnet torsdag 

d. 9. november 2017 kl. 10:30 til 11:30. 

 

Ad 8) UP redegjorde for en afholdt Uddannelsesdag jf.: 

http://event.ku.dk/uddannelsesdag/ samt: http://cip.ku.dk/english/reflections/ 

samt et antal initiativer i sprogunderviserkredsen samt et konkret eksempel 

på undervisningsudvikling hvor KA i Tværkulturelle studier har indgået et 

samarbejde med Nestlé om innovation. 

Drøftelser om undervisningsudvikling fandt sted, herunder på 

tilvalgsområdet. 

Studienævnet nedsatte en undersøgelsesgruppe bestående af Tea Sindbæk 

Andersen og Birgitte Schepelern Johansen, som vil gå videre med emnet. 

Endvidere vil emnet ”Nye undervisningstiltag” blive sat på dagsordenen på 

fremtidige undervisningens dage. 

 

Ad 9) UP redegjorde for en ny folder om projektorienteret forløb, nemlig 

denne: https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/projektorienterede-forlob-

brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed-filer/projektorienterede-

forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed.pdf  

 

Ad 10) UP redegjorde for den rundsendte interne 

undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2017. 

 

Ad 11) Intet. 

http://cip.ku.dk/arrangementer/kommende/cip-symposium-2017/
http://event.ku.dk/uddannelsesdag/
http://cip.ku.dk/english/reflections/
https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed-filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed.pdf
https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed-filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed.pdf
https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed-filer/projektorienterede-forlob-brobygning-mellem-universitet-og-virksomhed.pdf

