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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 12:00 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier, 2. suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, næstfor-

mand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Frederikke 

Bencke (Studerende, Asienstudier), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa, 1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvitha-

mar (Studieleder, observatør), Thomas Rasmussen (Studenterstudievejleder, 

observatør) 

 

Fraværende: Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Anna 

Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Thomas Nielsen (Studerende, 

Øvrige fag, 1. suppleant). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 4 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Referat fra årsmødet for censorformandskaber september 2016. 

4) ToRS fællesfag – Videnskab og videnskabsteori. Generel 

dispensation for 2010-, 2012 og 2015-studieordningerne ved 

sommereksamen 2017. 

5) Drøftelse vedr. slankning af, eller påfyldning på, siden 

”Undervisning og opbygning” på de respektive BA-uddannelsers 

side på studier.ku.dk. 

6) Praksis vedrørende forholdet mellem pensum og skriftlig opgave. 

7) Svar på høring i nævnet vedrørende brev fra Indologi. 

8) LUKKET del af mødet. Konkret personsag vedr. ansøgning om 

dispensation til afmelding af fag. Se særskilt bilag sendt kun til 

studienævnsmedlemmer og suppleanter. 

9) Ændringer i studiemønstre på tidligere godkendt ny studieordning 

for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Russisk. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 15. november 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der har været besked i ToRSnyt vedr. 

undervisningsevalueringen af efterårssemesteret 2016. 

UP meddelte at dekanen har oplyst at han har modtaget et forslag til 

oprettelse af en Østeuropauddannelse, som pt. overvejes i dekanatet. Før 

dekanatet har en afklaret holdning til forslaget, ønsker dekanen ikke at holde 

noget møde med studienævnet ved formand UP og næstformand Holger 

Klint. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget yderliere. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Holger Klint meddelte at der et arrangement for studerende d. 8. 

dec. 2016, hvor man kan være få indtryk af hvad konsulentarbejde går ud 

på. 



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at man er ved at foretage 

ændringer i forhold til dimensioneringens inddeling af fag, blandt andet 

kommer tyrkisk nu ind under Mellemøststudier samt at dimensioneringens 

konsekvenser slår stadig stærkere igennem. 

 

Ad 3) UP redegjorde for et referat fra årsmødet for censorformandskaber 

afholdt i september 2016. Drøftelser om censur i bred forstand fandt sted. 

 

Ad 4) Studienævnet vedtog en generel dispensation præcis magen til denne: 

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

faellesfag/   

Dispensationen skal være gældende for ToRS fællesfag – Videnskab og 

videnskabsteori som generel dispensation for 2010-, 2012 og 2015-

studieordningerne ved sommereksamen 2017 og den tilhørende reeksamen 

og er en gentagelse af dispensationen fra sidste år. 

 

Ad 5) UP redegjorde for at der er rejst ønske om en drøftelse vedr. 

slankning af, eller påfyldning på, siden ”Undervisning og opbygning” på de 

respektive BA-uddannelsers side på studier.ku.dk, i dette tilfælde nærmere 

bestemt siden: http://studier.ku.dk/bachelor/persisk/undervisning-og-

opbygning/  

Kommunikationsafdelingen ved Det Humanistiske Fakultet lægger op til at 

der fyldes på disse sider, fx yderligere beskrivelser af typer af undervisning 

på studiet: forelæsning, holdundervisning, øvelsestimer m.m.; fordeling 

mellem undervisning og forberedelse (på en uge); hvor mange opgaver, 

hvor meget gruppearbejde osv. 

Nogle fag, bl.a. Persisk, ønsker at gå i den modsatte retning, og slanke 

siderne frem for at fylde på dem, da det tænkes at potentielle studerende 

hurtigt vil klikke videre når de ser så meget tekst, i stedet for at standse op 

og tænke at Persisk eller et andet fag ser interessant ud.  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studenterrepræsentanter i studienævnet vil gå videre og undersøge 

studenterholdning til de studerendes sider herunder om man mener at have 

glæde af de nævnte informationer eller ej. 

 

Ad 6) UP redegjorde for en forespørgsel omkring praksis vedrørende 

forholdet mellem pensum og skriftlig opgave. Drøftelser fandt sted om 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dispensationer_tors_faellesfag/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dispensationer_tors_faellesfag/
http://studier.ku.dk/bachelor/persisk/undervisning-og-opbygning/
http://studier.ku.dk/bachelor/persisk/undervisning-og-opbygning/


 

SIDE 4 AF 4 emnet, under hvilke det blev nævnt at de studerende bør kende pensum som 

bør have relevans. 

Studievejlederne vil undersøge hvilke typer forespørgsler de har fra de 

studerende angående dette emne og om hvorvidt forespørgslerne kommer 

fra bestemte fag/områder.   

 

Ad 7) UP redegjorde for et af studienævnet vedtaget og indgivet svar på en 

høring i nævnet vedrørende et brev fra Indologi. Der er en del muligheder 

for at give tværkulturelle Studier KA indologisk profil for de relevante 

studerende.  

I første omgang holder Frank Sejersen, Kenneth Zysk og relevante 

studerende fra indologi et møde, hvorefter de melder tilbage til 

studienævnet.  

 

Ad 8) LUKKET del af mødet. UP redegjorde for en konkret personsag vedr. 

ansøgning om dispensation til afmelding af fag, på baggrund af særskilte 

bilag sendt kun til studienævnsmedlemmer og suppleanter.  

Studienævnet vedtog at godkende dispensationen. 

 

Ad 9) UP redegjorde for et udkast til en ændring i et studiemønster på den 

tidligere godkendte nye studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i 

Russisk.  

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den på 

vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) Intet. 


