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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  2. MAJ 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 2. maj 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), 

Ravinder Kaur (VIP-Asien, 1. Suppleant), Andreas Bandak (VIP-Øvrige 

fag, 2. Suppleant), Birgitte Schepelern Johansen, (VIP-Øvrige fag), Martin 

Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, ad hoc-suppleant), Amanda Brøds-

gaard (Studerende, Asien), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteu-

ropa), Lucas Emil Zukunft (Studerende, Religion, 1. Suppleant), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (Administrativ medarbejder fra 

ToRS, observatør), Gustav Ryberg Smidt (Studenterstudievejleder, observa-

tør), Felicia Sjørvad (Studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag), Ula Rasool 

(Studerende, Mellemøsten). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 5 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Studienævnsvedtagelse vedr. tvangsmeritoverførsel ved optaget på 

ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. 1. september 2018. 

4) Studieordninger til 2019. 

5) Fortsatte drøftelser vedr. Videnskabsteori i 2019-studieordningerne. 

6) Indstilling af kandidater til bestyrelsen. 

7) Indstillinger kandidater til Studiemiljøprisen 2018 samt 

Innovationsprisen 2018 samt Undervisningsprisen 2018. 

8) Foreløbigt program for Undervisningens dag 2018. 

9) Religionsvidenskab, studieordninger BA2019 og KA2019. 

10) Grønlandske og Arktiske studier, studieordninger BA2019 og 

KA2019. 

11) ToRS Studiestartsprøve E18 samt fælleselement til BA2019 

studieordninger. 

12) Fælles faglige mål til BA-projekter og specialer. 

13) Uddannelsesevaluering af Japanstudier, Koreastudier og Kinastudier. 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 18. april 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at den offentlige undervisningsevalueringsrapport 

vedr. efterårssemesteret 2017 vil blive færdiggjort og lagt øverst på denne 

side: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  jf. 

punkt 6 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_ap

r_2018_-_godkendt.pdf  

UP meddelte endvidere, at studienævnet vil tage undervisningsevaluering op 

som emne, efter at den kommende fælles elektroniske evaluering er blevet 

indfaset jf. punkt 7 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_a

pr_2018_-_godkendt.pdf  

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  

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_apr_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_18_jan_2018_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.a.) UP meddelte at der fortsat arbejdes videre med adgangen til KUnet 

jf. punkt 7 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_ap

r_2018_-_godkendt.pdf   samt 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 og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte 

sager. 

 

Ad 2.b.) Morten Warmind nævnte at det havde været diskuteret i religions-

fagenes faggruppe at de to undervisere i ”Religionshistorie” på BA-

uddannelsens 1. semester havde foreslået at skiftes til at være eksaminator 

og censor. Studienævnet mente i enighed at dette var en dårlig idé, da det 

svækker censors rolle som garant for en uvildig eksamination og tillige un-

dergraver censors rolle som garant for undervisningens faglige relevans. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte intet da hun havde meldt 

afbud til mødet og ikke var til stede. 

 

Ad 3) Studienævnet vedtog denne opdatering af nogle retningslinjer: 

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

E18.pdf  

 

Ad 4) UP og Maria Munnecke redegjorde for en ny KA-tilvalgsstruktur som 

vil blive indfaset i en stribe 2019-KA- og 2019-KA-tilvalgs-studieordninger, 

som vil blive vedtaget for alle fag på ToRS og lagt på deres respektive 

undersider under: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/  

Der bliver 90 ECTS centralfag i KA-ordningerne og der skal friholdes 30 

ECTS til KA-tilvalg. KA-tilvalg vil blive udbudt til alle fakultetets 

studerende på samme måde som BA-tilvalg. Det burde betyde, at det bliver 

lettere at tiltrække studerende fra andre uddannelser, men samtidig betyder 

det også, at man skal være tydelig i beskrivelsen af de anbefalede 

forudsætninger (fx sproglige forudsætninger) i kursusbeskrivelserne. 

 

Ad 5) Studienævnet fortsatte sine drøftelser vedr. Videnskabsteori i 2019-

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_4_apr_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
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E18.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E18.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/


 

SIDE 4 AF 5 studieordningerne jf. punkt 11 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_a

pr_2018_-_godkendt.pdf  samt jf.: 

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

ensation_videnskabsteori.pdf  

Studienævnet vedtog at det foreløbigt hælder mod at lade 

eksamensformsbestemmelserne (prøvebestemmelserne) forblive uændrede i 

BA-2019-ordningerne. 

Dette vil indebære et sidetal på 9-10 sider for ugeopgaven (i modsætning til 

6-10 sider) et sidetal på 13-15 sider for syge-omprøve-formens ugeopgave (i 

modsætning til 11-15 sider). 

De fag der måtte ønske det, kan selv udføre præsensregistrering på den 

fagspecifikke del af studieelementet, på egen hånd, uden at det er et krav og 

en forudsætning for eksamen, sådan som præsensregistreringen på 

fællesdelen (fællesundervisningen) er det. 

Studienævnet synes at det er god idé, at de fag der ønsker at gøre det, selv 

foretager ikke-obligatorisk præsensregistrering på sin fagspecifikke 

undervisning, så længe den ikke har noget med eksamen at gøre, og så 

længe der ikke skal allokeres administrative ressourcer til det.  

Nogle fag har oplevet at det har haft en god effekt på fremmødet. 

Samtidig kan de fag der ønsker at friholde deres fagspecifikke del af kurset 

for præsensregistrering, fortsat gøre dette. 

 

Ad 6) UP redegjorde for muligheden for at opfordre relevante potentielle 

kandidater til bestyrelsen for Københavns Universitet til, at vedkommende 

indstiller sig selv, som det nu er proceduren, jf.: 

http://bestyrelse.ku.dk/indstilling-af-kandidater-til-bestyrelsen/  

 

Ad 7) UP redegjorde for muligheden for at indstille kandidater til 

Studiemiljøprisen 2018 samt Innovationsprisen 2018 samt 

Undervisningsprisen 2018 jf.: http://aarsfest.ku.dk/2018/indstilkandidater/  

 

Ad 8) UP redegjorde for et foreløbigt program for Undervisningens dag 

2018, der afholdes 24. maj 2018 om eftermiddagen. 

 

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

Religionsvidenskab, studieordninger BA-2019 og KA-2019, som vil blive 

lagt her: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_apr_2018_-_godkendt.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
http://bestyrelse.ku.dk/indstilling-af-kandidater-til-bestyrelsen/
http://aarsfest.ku.dk/2018/indstilkandidater/


 

SIDE 5 AF 5 http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningerne på vegne af studienævnet. 

 

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

Arktiske studier, studieordninger BA-2019 og KA-2019, som vil blive lagt 

her: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/eskimologi/  når 

de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningerne på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) UP og Maria Munnecke redegjorde for to udkast til ToRS 

Studiestartsprøve E18 samt fælleselement til BA-2019 studieordningerne, 

som vil erstatte disse: 

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

roeve.pdf  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studiestartsprøven på vegne af studienævnet. 

 

Ad 12) Punktet blev udskudt til et senere møde.  

 

Ad 13) UP og Maria Munnecke redegjorde for tre uddannelsesevalueringer 

af Japanstudier, Kinastudier og Koreastudier.  

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

rekrutteringen til disse fags BA-uddannelser kan styrkes, at 

samundervisning på tværs af disse og flere fag kan udbygges, og at antallet 

af retskravs-bachelorer der vælger KA i Kinastudier og KA i Japanstudier 

kan øges. 

 

Ad 14) Intet. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/eskimologi/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/studiestartsproeve.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/studiestartsproeve.pdf

