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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  29. OKTOBER 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent:  Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, formand), Ulla Prien 

(VIP-Mellemøsten), Simon Stjernholm (VIP-Religion), Mikkel Bunkenborg 

(VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Ying Chen 

(Studerende, Asien), Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag), Emma 

Marie Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Gihan Koftan (Stu-

derende, Mellemøsten, 1. suppleant), Mila Milica Kovalj (studenterstudie-

vejleder, observatør), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Stu-

dieleder, observatør) 

 

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

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Varsling af studerende, der ikke opfylder KUs studieaktivitetskrav. 

4) Afskedsreception for Dorthe Rozalia Horup. 

5) Ekstern undervisningsevalueringsrapport vedr forårssemesteret 

2019. 

6) Forlængelse af sidefag for studerende med humanistisk ikke-

gymnasierettet kandidatuddannelse. 

7) Pensumbestemmelser til BA2019 og BATV2019 Moderne Indien og 

Sydasienstudier. 

8) Pensumbestemmelser 2019-ordninger. 

9) Færdige UMV-handleplaner. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 8. oktober 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Flere studenterrepræsentanter meddelte at der er sket opstillinger til 

studienævnsvalget jf.: https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Sider/Valg.aspx  samt 

jf.: https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-

valg/opstilling/Sider/default.aspx  

Martin Schou Madsen meddelte at der arbejdes med kvote 2 spørgsmål til 

de skriftlige interview jf. punkt 17 på side 7 i: https://tors.ku.dk/ominstitut-

tet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_24_sep_2019_-_godkendt.pdf  

Dette fordi at man fremover, når man søger om optagelse på en BA-uddan-

nelse via kvote 2, skal deltage i en kvote 2-prøve og et skriftligt interview 

jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/japanstudier/adgangskrav-og-opta-

gelse/kvote-2-vurdering/  samt jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoeg-

ning-og-optagelse/optagelse-i-kvote-2/  

Martin Schou Madsen meddelte endelig noget omkring det obligatoriske felt 

”feedback” i kursusbeskrivelserne på https://kurser.ku.dk/  jf. punkt 6 på 

side 4 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_o

kt_2019_-_godkendt.pdf  

 

Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at studienævnets postmøder, på 

hvilke alle studienævnsmedlemmer er velkomne, nu holdes fredage 10:00 til 
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SIDE 3 AF 5 12:00 i lokale 10.2.05 og at den faste studenterrepræsentant fremover vil 

være Emma Hjerrild Bech. 

Martin Schou Madsen meddelte, at næste undervisningens dag vil blive af-

holdt i efterårssemesteret 2020, ikke i forårssemesteret 2020, da dagen nu 

holdes hvert tredje semester og ikke som hidtil hvert andet semester. 

Martin Schou Madsen og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Emma Hjerrild Bech og Birgitte Schepelern Johansen meddelte, at 

de har fundet studerende til at være suppleanter for repræsentationsområdet 

øvrige fag. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der arbejdes på at danne 

et internt censorkorps på ToRS, til brug for mundtlige eksaminer hvor der 

skal være to eksaminatorer, dvs. eksaminer med intern medbedømmer. 

Annika Hvithamar meddelte endvidere at der ikke optages nye studerende 

på kandidatuddannelsen i islamiske studier i 2020, hvilket vil komme til at 

fremgå her: https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/  

 

Ad 2.d.) Studenterstudievejleder Mila Milica Kovalj meddelte at der holdes 

pitstop-samtaler for de studerende for øjeblikket. 

 

Ad 3) Der informeredes om at 22 studerende på ToRS er blevet varslet ud-

meldt, fordi de ikke har bestået førsteårsprøvekravet efter første eller andet 

studieår og at 17 studerende på ToRS er blevet varslet udmeldt, fordi de har 

overskredet den maksimale studietid jf.: https://tors.ku.dk/ominstituttet/stu-

dienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf samt jf.: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Al-

mene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf  

 

Ad 4) Der informeredes om at der holdes afskedsreception for Dorthe Roza-

lia Horup, AC-studie- og karrierevejleder, onsdag d. 13.11. kl. 14.00-16.00 i 

frokostlokalet midt på gangen, 10.3.28. 

 

Ad 5) Ulla Prien redegjorde på vegne af studienævnets undervisningsevalu-

eringsudvalg for et udkast til ekstern undervisningsevalueringsrapport for 

forårssemesteret 2019, som efter sin færdiggørelse vil blive placeret øverst 
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SIDE 4 AF 5 på denne side: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rap-

porter/  

Studienævnet drøftede og godkendte den eksterne undervisningsevaluerings-

rapport og bemyndigede undervisningsevalueringsudvalget til at færdiggøre 

den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 6) Der informeredes om forlængelse af sidefag for studerende med en 

humanistisk ikke-gymnasierettet kandidatuddannelse jf. punkt 11 på side 5 

i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_10_sep_2019_-_godkendt.pdf  

 

Ad 7) Der blev redegjort for et udkast til pensumbestemmelser til BA2019 

og BATV2019 Moderne Indien og Sydasienstudier. 

Studienævnet godkendte pensumbestemmelserne og bemyndigede Martin 

Schou Madsen til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere 

og fagmiljøet, at færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 8) Der informeredes om at arbejdet med at indskrive alle ToRS’ pen-

sumbestemmelser i studieordningerne stadig pågår, jf. punkt 14 på side 6-7 

i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_14_juni_2019_-_godkendt.pdf  

 

Ad 9) Studienævnet drøftede sine anbefalinger til ToRS’ ledelse mht. de 

indsatser som ToRS er forpligtet til at gøre iht. HUM-handleplan 1 (foranle-

diget af UMV’en), hvori det siges at ”Institutterne på Det Humanistiske Fa-

kultet forpligter sig i den anledning til at iværksætte en eller flere indsatser 

inden for disse felter: 

1) Kursus i eksempelvis casebaseret undervisning, klyngevejledning, faglig-

hed i praksis, portfolio-udprøvning, projektarbejde i undervisningen o.a. 

2) Styrke underviserne i relationen med de studerende eksempelvis ved at 

styrke undervisernes kompetencer til at bruge studiegrupper i undervisnin-

gen og/eller give inspiration til planlægning af faglige semesterstartsmøder 

for studerende. 

3) Oplæg/workshops for undervisere om, hvordan de kan understøtte over-

gangen fra BA til KA.  

4) Give institutterne inspiration til socialfaglige, ekstracurriculære aktivite-

ter. 
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SIDE 5 AF 5 5) Afholde skræddersyede seminarer og workshops på institutterne inden for 

lokalt relevante emner.” 

Studienævnet drøftede de fem indsatser og bemærkede bl.a. at flere af ”ind-

satserne” allerede er blevet iværksat eller er under iværksættelse på ToRS, 

heriblandt klyngevejledning (som et evt. supplement til individuel vejled-

ning af specialer), portfolio-udprøvning, kurser i casebaseret undervisning, 

et rigt udbud af socialfaglige ekstracurriculære aktiviteter, anvendelse af 

studiegrupper, KA-samtaler (KA-planer), pitstopsamtaler og andre studie-

vejledningsledte arrangementer, etc. 

Nødvendigheden af at forankre yderligere studiemiljøforbedrende (og stu-

denterensomhedsbekæmpende) aktiviteter i selve undervisningen blev frem-

hævet, eftersom det ikke er ekstracuricculære, studenter- eller underviser-

drevne aktiviteter, der mangler, men derimod tiltag der kan fremme integra-

tionen af studerende, der ikke møder op til de eksisterende fællesskabsfrem-

mende aktiviteter.    

Blandt forslagene fra ToRS’ studieledelse til indsatser i anledning af såvel 

HUM-handleplan 1 som HUM-handleplan 2 (begge foranlediget af 

UMV’en) er disse: 

 Fokus på studiemiljø 

”HUM-handleplan 1 om studiemiljø” 

 Socio-faglige arrangementer på tværs af uddannelserne 

 Fokus på kommunikation til studerende på ToRS 

”HUM-handleplan 2 om oplysning til de studerende” 

 Bedre informationssystem til studerende (pr årgang, pr ud-

dannelse) 

 Udbygning af studiestartsprogram, der indtil videre kun er 

indført på BA i religionsvidenskab (som et pilotprojekt v/ 

AC-studievejleder Louise Waaben) 

 Fokus på funktionsnedsættelser (jf. også HUM-handleplan 2) 

”HUM-handleplan 2 om oplysning til de studerende” 

 Øge undervisernes kendskab til fx SPS og Studentervejled-

ning 

 Cases til medarbejdermøder i samarbejde med Studenter-

rådgivningen: fx ‘Hvad gør vi med ekstrem eksamens-

angst?’ (påtænkes arrangeret forud for vintereksamen 

2019/20) 

Ad 10) Intet. 


	Til stede:
	Dagsorden:

