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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  29. APRIL 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 29. april 2016 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Pia Johansen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige 

fag), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næstformand), Jesper Nyeng 

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

Sydøsteuropa, 1. Suppleant), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. 

suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, 1. suppleant), Alex K. Ton-

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

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Mikkel Bunkenborg 

(VIP-Asienstudier), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), Anna 

Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten) 

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) Undervisningens dag. 

4) Studiestartsprøver. 

5) Studienævnsnotat om genbrug af pensum. 

6) Evt. ændring af reglerne omkring eksaminer med formen ”...under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse”. 

7) Udkast til ny standardskrivelse vedr. "Supplerende frit emne"-

eksamensaflæggelser. 

8) Lukning af uddannelser. 

9) BA-intro information til SN. 

10) Orienteringsmøde om SFR 2.0. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 8. april 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at han er i korrespondance med dekanen vedr. 

dennes evt. besøg i studienævnet. 

 

Ad 2.a.) MW meddelte at forlaget Samfundslitteratur indkalder forslag til 

Lærebogsprisen med deadline 1. september 2016. Ved at deltage i 

Lærebogsprisen kan undervisere og forskere – på egen hånd eller i et 

forfatterteam – tage de første skridt og formulere idéen til den lærebog, som 

de og deres studerende mangler jf.: 

http://samfundslitteratur.dk/l%C3%A6rebogsprisen/  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Jesper Nyeng meddelte at et nyt evalueringsskema er under 

udarbejdelse af studienævnets evalueringsudvalg. Det vil blive placeret på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der foregår processer på 

ToRS i forbindelse med Københavns Universitets institutionsakkreditering. 

Det blev endvidere meddelt at der er blevet afholdt et møde, under hvilket 

http://samfundslitteratur.dk/l%C3%A6rebogsprisen/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/


 

SIDE 3 AF 7 dekanatet har fremført at det har vedtaget en hensigtserklæring om at der 

ikke skal lukkes flere uddannelser, for nuværende. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endelig at der kommer et nyt EDB-

system der skal afløse Absalon, som lukker 1. februar 2017. Indhold 

overføres ikke automatisk fra Absalon til det nye system, det skal 

underviserne selv flytte. 

Det blev endelig meddelt at et udvalg er under nedsættelse der skal arbejde 

med overgangen til Aarhus-modellen for studieordninger, hvorved fx: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoeste

ns_sprog_og_samfund_ba.pdf vil blive erstattet af noget der ligner: 

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGo

dkendtOrdning&dokOrdningId=8084&sprog=da  

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes undervisningens dag i forårssemesteret 

2016 er under planlægning. Den vil blive afholdt torsdag d. 2. juni 2016. 

Udvalget til planlægning består af MW og Simon Beierholm. Temaet bliver 

hvordan undervisning under uddannelsessammenlægninger bedst kan 

foregå. 

 

Ad 4) MW og studieleder Annika Hvithamar redegjorde for påtænkte 

ændringer af Studiestartsprøven ved optaget på BA-uddannelser pr. 1. 

september 2016. Hensigten er at studiestartsprøven skal kunne afvikles så 

tidligt, at de der ikke består den kan være udmeldt inden en vigtig statistik 

trækkes 1. oktober 2016. 

 

Ad 5) MW redegjorde for et udkast til studienævnsnotat om genbrug af 

pensum. 

Studienævnet vedtog notatet. 

Det er placeret på:  

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

m_genbrug_af_pensum.pdf  

 

Ad 6) MW redegjorde for de nugældende regler omkring eksaminer med 

formen ”...under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse”. 

Som det fremgår ca. midt på denne side: 

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

faellesfag/ gælder det at: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens_sprog_og_samfund_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/mellemoestens_sprog_og_samfund_ba.pdf
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=8084&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=8084&sprog=da
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_genbrug_af_pensum.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_genbrug_af_pensum.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dispensationer_tors_faellesfag/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dispensationer_tors_faellesfag/


 

SIDE 4 AF 7  

”Studerende, der ikke får godkendt deres aktive 

undervisningsdeltagelse i den ordinære eksamenstermin for 

sommereksamen 2016, indstilles ikke til den ordinære prøve 

(hjemmeopgave: 9-10 normalsider, 1 uge), men bedømmes 

’udeblevet’, og bruger derved et eksamensforsøg. 

Studerende, der ikke består eller bedømmes udeblevet ved den 

ordinære prøve, tilmeldes automatisk omprøve i august 2016 

med prøveformen, hjemmeopgave: 13-15 normalsider (1 

uge).” 

Denne præcisering gælder for alle eksaminer der har formen ”...under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse” 

Dvs. alle eksaminer der har eksamensformer (prøvebestemmelser) som 

beskrevet i den relevante studieordning på den relevante underside under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ som lyder fx: 

”Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse” 

”Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse” 

”Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse” 

osv. osv. 

For alle disse eksaminer gælder det, at studerende der ikke får godkendt 

deres aktive undervisningsdeltagelse i den ordinære eksamenstermin for 

sommereksamen 2016, indstilles ikke til den ordinære prøve, men 

bedømmes ’udeblevet’, og bruger derved et eksamensforsøg. Studerende, 

der ikke består eller bedømmes udeblevet ved den ordinære prøve, tilmeldes 

automatisk omprøve i august 2016 med den her relevante prøveform jf. 

studieordningen, fordi SFR 1.0, altså Studiefremdriftsreformen i sin 

nugældende udgave, tilsiger tvangstilmelding til reeksamen, også når der 

bedømmes ”udeblevet” i den ordinære eksamenstermin. 

Dvs. at når der fx vedr. eksamenen ”Middelægyptisk 1; 15 ECTS-point; 

Aktivitetskode: HÆGB00421E” på side 12-13 i studieordningen: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorie

ntalske_oldtidskulturer_ba.pdf omtales en ”...prøve ved ikke-godkendt aktiv 

undervisningsdeltagelse” så er det altså en prøve der finder sted i syge- og 

reeksamensterminen, under brug af det andet eksamensforsøg, hvor det 

første eksamensforsøg altså er blevet brugt på bedømmelsen ”udeblevet” i 

den ordinære eksamenstermin. 

 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskulturer_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskulturer_ba.pdf


 

SIDE 5 AF 7 Dvs. den eksamensform der anvendes i syge- og reeksamensterminen for 

alle eksaminer der har formen ”...under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse” er altid den samme, uanset hvordan den 

studerende når frem til denne eksamensaflæggelse i syge- og 

reeksamensterminen, altså om det skyldes at vedkommende fik godkendt 

den aktive undervisningsdeltagelse men så var enten syg ved, eller udeblev 

fra, eller dumpede til den egentlige eksamen i den ordinære 

eksamenstermin, eller om det skyldes at den studerende ikke fik godkendt 

sin aktive undervisningsdeltagelse i løbet af semesteret, og derfor blev 

bedømt ”udeblevet” og slet ikke havde ret til at aflægge nogen egentlig 

eksamen i den ordinære eksamenstermin, eller om det skyldes at den 

studerende på forhånd havde søgt og opnået dispensation hos studienævnet 

til slet ikke at være tilmeldt den pågældende eksamen i den ordinære 

eksamenstermin men kun være det i syge- og reeksamensterminen eller om 

den studerende nåede frem til denne eksamensaflæggelse på en helt femte 

facon. 

Hidtil har den enkelte studerende, i tråd med teksten nederst på: 

https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/eksamen/eksamensformer/aktivundervisnin

gsdeltagelse/Sider/default.aspx under afsnittet ”Vedrørende 

eksamensaktiviteter med aktiv undervisningsdeltagelse”, samt på de 

tilsvarende side på KUnet for de øvrige ToRS-uddannelser, haft ret til, i 

selve eksamensredigeringsperioden, at tilmelde sig eksamen med den anden 

prøveform i den ordinære eksamenstermin. 

Studienævnet vedtog at afskaffe denne ret. 

 

Ad 7) MW redegjorde for et udkast til standardskrivelse vedr. ”Supplerende 

frit emne”-eksamensaflæggelser, som på KA-niveau fremgår af en særlig 

studieordning kaldet ”Supplerende fagelementer på kandidatniveau på ToRS 

2015.pdf” som Det Humanistiske Fakultet har vedtaget ikke må lige på en 

relevant underside under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ og som på BA-

niveau fremgår på side 27-30 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/Naero

r_ark_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2010_og_2011.pdf; på 

side 10-13 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/Indianske_

sprog_og_kulturer_BATV_2015.pdf; på side 19-22 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/Kinastud

ier_BATV_2007_justeret_2008_2011_og_2015_rettet_2011_og_2013.pdf; 

på side 18-21 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/r

eligionsvidenskab_batv_2007_justeret_2008__2011_og_2013_rettet_2011_

https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/eksamen/eksamensformer/aktivundervisningsdeltagelse/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/arabisk_ba/eksamen/eksamensformer/aktivundervisningsdeltagelse/Sider/default.aspx
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/Naeror_ark_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2010_og_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/naerorientalsk/Naeror_ark_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2010_og_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/Indianske_sprog_og_kulturer_BATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/Indianske_sprog_og_kulturer_BATV_2015.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/Kinastudier_BATV_2007_justeret_2008_2011_og_2015_rettet_2011_og_2013.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/Kinastudier_BATV_2007_justeret_2008_2011_og_2015_rettet_2011_og_2013.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_batv_2007_justeret_2008__2011_og_2013_rettet_2011_og_2013_og_2014.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_batv_2007_justeret_2008__2011_og_2013_rettet_2011_og_2013_og_2014.pdf


 

SIDE 6 AF 7 og_2013_og_2014.pdf; samt endelig på side 10-13 i: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/O

esteuropastudier_BATV_2007_justeret_2008_2012_og_2015_rettet_2011.p

df  

Disse studieelementer er tiltænkt anvendt af studerende der pga. 

meritoverførte eller hertil forhåndsgodkendte bachelortilvalgseksaminer / 

kandidattilvalgseksaminer, er blevet efterladt med en rest på under 15 ECTS 

bachelortilvalg (ud af de oprindelige 45 ECTS) eller med en rest på under 

15 ECTS kandidattilvalg (ud af de oprindelige 30 ECTS) til præcis 

udfyldelse, hvilket så i visse tilfælde kan ske via disse ”Supplerende frit 

emne”-eksamensaflæggelser, efter at den studerende har søgt og opnået 

tilmeldingsdispensation hertil hos den relevante instans. 

Studienævnet vedtog standardskrivelsen. 

 

Ad 8) MW og Annika redegjorde for hvorledes der foregår processer i 

forbindelse med lukning og sammenlægning af uddannelser jf. 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-

besparelser/ samt http://universitetsavisen.dk/files/pkt.04.01.pdf  

Bl.a. er styrelsen involveret og ministeren er indkaldt til samråd om emnet 

jf.: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufu/samspm/z/1623078.pdf 

samt: 

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/U

ddannelses-

_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%

20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%

201317919%201319337.aspx  

Drøftelser fandt sted om en stribe emner i den forbindelse. 

Studienævnet vedtog at det mest relevante og realistiske mål for 

studienævnet at forsøge at forfølge i den nuværende situation, er at forsøge 

at sikre at der bliver et 2017-optag på Hebraisk, Tyrkisk, Balkanstudier, 

Polsk og evt. også Grækenlandsstudier, evt. under relevante nye 

uddannelsessammenlagte rammer. 

 

Ad 9) MW redegjorde for hvorledes der vil blive foranstaltet et BA-intro-

forløb med tutorer mv. for de nyoptagne BA-studerende ved optaget pr. 1. 

september 2016. 

 

Ad 10) MW redegjorde for en indkaldelse til et orienteringsmøde om 

Studiefremdriftsreformen (SFR) 2.0 som holdes af Det Humanistiske 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_batv_2007_justeret_2008__2011_og_2013_rettet_2011_og_2013_og_2014.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/Oesteuropastudier_BATV_2007_justeret_2008_2012_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/Oesteuropastudier_BATV_2007_justeret_2008_2012_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/Oesteuropastudier_BATV_2007_justeret_2008_2012_og_2015_rettet_2011.pdf
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-besparelser/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-besparelser/
http://universitetsavisen.dk/files/pkt.04.01.pdf
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufu/samspm/z/1623078.pdf
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%201317919%201319337.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%201317919%201319337.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%201317919%201319337.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%201317919%201319337.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget/Nyheder/2016/04/10%2005%202016%20Abent%20samrad%20om%20at%20universiteterne%20vil%2020160510_160000%201317919%201319337.aspx


 

SIDE 7 AF 7 Fakultet den 9. maj 2016. 

Der vil også komme en universitetsinternhøring vedr. SFR 2.0, med en 

meget kort høringsfrist. Det forventes at udkast til nye regler for 

Københavns Universitet sendes til fakultetet omkring den 4. maj 2016, 

orienteringsmøde holdes den 9. maj og der vil være frist for bemærkning fra 

hele fakultetet den 19. maj. 

Derfor skal studienævnets bidrag formodentlig være indleveret til fakultet 

måske omkring den 12. maj, i alle tilfælde før næste studienævnsmøde som 

holdes 20. maj 2016. Studienævnets bidrag til denne høring vil derfor foregå 

pr. mail som MW foranstalter. 

 

Ad 11) Der blev spurgt ind til hvorvidt studienævnet var klar til sine evt. 

forpligtelser i forbindelse med ToRS’ bidrag til den pågående 

kvalitetssikring af Københavns Universitet. 


