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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  2. NOVEMBER 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 2. november 2015 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), 

Simon Stjernholm (VIP-Religion, 1. suppleant), Simon Beierholm (Stude-

rende, Religion, næstformand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøst-

europa), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (studieleder, ob-

servatør), Maria Munnecke (studieordningsansvarlig, observatør), Mathilde 

Fjeldgaard (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), Gustav Ryberg 

Smidt (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 7 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Nye bachelortilvalgsstudieordninger. 

4) Pensum for Global Urban Studies. 

5) Pensum- og prøvebestemmelser for Russisk BA-2015. 

6) Høring af studiemiljøundersøgelsens spørgeskema (UMV) 2016. 

7) Specialekontrakter – fælles afleveringsdatoer. 

8) Invitation til Studienævnskonference d. 18. november 2015. 

9) Ændring af praktikelementet på Komparative kulturstudier til 

projektorienteret forløb. 

10) Evt. fjernelse af kassogrammer fra: 

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannels

ensopbygning/Sider/default.aspx  

11) Optagelsessamtaler for ansøgere til BA. 

12) Censorformandsberetning for Semitisk og Tyrkisk ved Københavns 

og Aarhus Universitet. 

13) Lukning af bachelor- og kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier. 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 19. oktober 2015 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at et møde var blevet afholdt vedr. de ophævede 

bindinger. De fleste eller alle uretmæssigt afskaffede bindinger, vil blive 

genindført, lader det til. 

UP meddelte at et møde var blevet afholdt vedr. sammenlægningen af 

uddannelser indenfor Mellemøststudier. Et åbent spørgsmål er fortsat 

hvorledes der kan sikres en rimelig fordeling af studiepladserne mellem de 4 

fag således at Arabisk ikke kommer til at tage for mange eller måske i nogle 

tilfælde alle pladser på en sammenlagt BA-uddannelse, pga. ansøgernes 

generelt højere gymnasiale karaktergennemsnit på Arabisk i forhold til 

ansøgerne på Tyrkisk, Hebraisk og Persisk, hvis det bliver sådan at den 

sammenlagte BA-uddannelse kommer til at udgøre ét KOT-optageområde, 

ligesom Nærorientalsk arkæologi, Assyriologi og Ægyptologi gør det.  Det 

er også stadig er åbent spørgsmål om en eller flere nye studieordningers 

ikrafttrædelse kan udskydes til senere end 1. september 2017, sådan som 

studienævnet og fagmiljøerne stærkt ønsker det. Her gør det sig gældende, 

at hvis det ikke lykkes at udskyde, så vil der i efterårssemesteret 2017 være 

tre forskellige BA-studieordninger i kraft samtidig, selv når man alene 

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannelsensopbygning/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannelsensopbygning/Sider/default.aspx


 

SIDE 3 AF 7 forholder sig til de studerende der følger det strukturerede forløb på 

normeret tid, fordi de sidste studerende der startede på BA-2010-

studieordningerne gjorde det pr. 1. september 2014, og de vil derfor typisk 

tidligst færdiggøre deres BA ved vintereksamen 2017/2018 pga. de 30 

ECTS propædeutik der normerer deres BA til 3½ år. Samtidig vil et større 

antal studerende være på forskellige semestre af BA 2015-studieordninger, 

og så vil der være nystartede på BA 2017-studieordnigner, hvis det ikke 

lykkes at udskyde denne/disses ikrafttrædelse. Risikoen for administrative 

og strukturelle forviklinger vil næppe falde som følge af en sådan tilstand. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at undervisnings- og eksamenstilmeldingsperioden 

vedr. forårssemesteret 2016 og sommereksamen 2016 havde sin sidste dag 

på dagen for mødets afholdelse. Som før har tilmeldingsperioden afdækket 

visse fejl i EDB-registreringerne. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at en 12-timers-

oversigt er under udarbejdelse for alle BA’er på ToRS. Det viser sig at disse 

oversigter skal laves for hvert eneste semester, for alle BA-uddannelser, 

hvilket udgør endnu en stor afrapporteringsbyrde. 

Det ser ud til at der vil blive vedtaget regler efter hvilke alle kurser skal 

være ECTS-bærende. Dvs. de generiske kurser, fx ”Akademisk 

skrivekursus” mv. som nu haves på tværs af ToRS’ BA-uddannelser, skal 

knyttes direkte til et eller flere ECTS-bærende studiemoduler på 

uddannelserne. 

 

Ad 3) UP og Maria Munnecke redegjorde for rundsendte retningslinjer 

vedrørende, og en køreplan for, de nye bachelortilvalgsstudieordninger der 

skal udarbejdes i forlængelse af BA 2015-centralt-fags-studieordningerne, 

og typisk træde i kraft pr. 1. september 2017. 

 

Ad 4) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

pensumbestemmelser for Global Urban Studies, til placering på: 

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

s/  

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


 

SIDE 4 AF 7 Studienævnet vedtog pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 5) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til pensum- og 

prøvebestemmelser for Russisk BA-2015, til placering på: 

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

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 6) UP og Studieledelsen v/Annika Hvithamar redegjorde for en høring 

af studiemiljøundersøgelsens spørgeskema (UMV) 2016. Der forelå et 

udkast til et spørgeskema, som vil blive udsendt til de studerende, som der 

var mulighed for at stille begrundede ændringsforslag til. 

 

Ad 7) UP redegjorde for nogle nye regler vedr. specialekontrakter som vil 

indebære fælles afleveringsdatoer. For forårssemesteret 2016 vil datoen 

blive mandag d. 1. august 2016. Et antal problemer kan forudsiges i den 

forbindelse; fx trækker specialestuderende i nogle tilfælde en hel del på 

deres vejleder lige op til afleveringen, hvilket så vil blive i juli, hvor mange 

plejer at afholde ferie, ligesom der kan opstå besvær ved 

censorudpegningen, når så mange skal udpeges samtidig, i modsætning til 

tidligere, hvor specialeafleveringerne og dermed censureringsbyrden (og 

specialevejledningsbyrden) fordelte sig mere jævnt hen over året. Det vil 

også blive et stort arbejde i august at bedømme specialerne, specielt 

naturligvis for de ToRS VIP’ere der har mange specialer til bedømmelse. 

 

Ad 8) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for en invitation til en 

studienævnskonference på København Universitet den 18. november og 

Ulla Prien opfodrede alle der havde mulighed for det til at tilmelde sig. 

 

Ad 9) UP og Maria Munnecke redegjorde for at praktik nu skal hedde 

”projektorienteret forløb” i alle studieordninger, herunder Komparative 

kulturstudiers BA-studieordning 

(http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kultur

studier/komparative_kulturstudier_bat_2007_2008_2011_2014.pdf). 

Ændringen skyldes at termen ”praktik” som udgangspunkt skal forbeholdes 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/komparative_kulturstudier_bat_2007_2008_2011_2014.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/komparative_kulturstudier/komparative_kulturstudier_bat_2007_2008_2011_2014.pdf


 

SIDE 5 AF 7 uddannelser som har lønnede obligatoriske praktikker, fx 

pædagoguddannelsen, journalistuddannelsen og andre. 

Universitetsuddannelsers praktikker, som ikke er obligatoriske og lønnede 

på samme facon, skal derfor nu hedde ”projektorienteret forløb”. 

 

Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes der indstilles til at 

kassogrammer på et antal KUnet-sider, fx denne: 

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannelsensopb

ygning/Sider/default.aspx fjernes og der i stedet sættes et link ind til den 

relevante side på studier.ku.dk, dvs. i dette tilfælde et link til: 

http://studier.ku.dk/kandidat/kinastudier/undervisning-og-opbygning/  

Årsagen til den foreslåede ændring er, at der erfaringsmæssigt er større 

risiko for diskrepans og misforståelser, når det samme kassogram skal 

holdes opdateret på to sider, frem for kun på en. 

Studienævnet vedtog at erstatte kassogrammer i KUnet med links til 

studier.ku.dk på alle relevante KUnet-sider. 

 

Ad 11) UP redegjorde for muligheden for at indføre optagelsessamtaler ved 

optag på BA-uddannelser via KOT. En indførsel af sådanne samtaler skal 

varsles lang tid i forvejen. Nogle fag, herunder Indiansk, har ytret ønske om 

evt. at indføre sådanne samtaler. Ulla Prien undersøger vilkårene for at 

tilbyde optagelsessamtaler nærmere. 

 

Ad 12) UP redegjorde for den rundsendte censorformandsberetning for 

Semitisk og Tyrkisk ved Københavns og Aarhus Universitet.  

 

Ad 13) Studieledelsen v/Annika Hvithamar redegjorde for en truffet 

beslutning om lukning af bachelor- og kandidatuddannelsen i 

Grækenlandsstudier. Et udvalg er fortsat under nedsættelse, med henblik på 

at søge en ny indlejring af Grækenlandsstudier i en stærkere 

uddannelsesmæssig struktur. 

Pia Johansen anførte at faget Grækenlandsstudier, dvs. både ansatte og 

studerende, ønsker at blive informeret så rettidigt som muligt, om så meget 

som muligt af relevans for Grækenlandsstudier, også selvom faget evt. ikke 

selv skal deltage i alle de processer de informeres om. 

Studienævnet vedtog at placere beslutningen om lukning af bachelor- og 

kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier i sin helhed her: 

https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannelsensopbygning/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/kinastudier_ka/uddannelsensforloeb/uddannelsensopbygning/Sider/default.aspx
http://studier.ku.dk/kandidat/kinastudier/undervisning-og-opbygning/


 

SIDE 6 AF 7 ”Til: Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Dato: 29. oktober 2015 

Lukning af bachelor- og kandidatuddannelsen i grækenlandsstudier 

 

Københavns Universitets ledelse har i henhold til 

universitetets kvalitetssikringspolitik den 28. oktober 2015 

besluttet at lukke bachelor- og kandidatuddannelsen i 

grækenlandsstudier ved Det Humanistiske Fakultet (HUM) 

med virkning fra studieåret 2016-17 efter indstilling fra 

dekanen. 

Beslutning om lukning skyldes to forhold: 

1. Bacheloruddannelsen har haft et årligt optag på kun 8-

12 studerende siden 2006, mens optaget på 

kandidatuddannelsen har ligget på 1-3 studerende 

årligt. I 2015 blev der ikke optaget nogen studerende 

på bacheloruddannelsen og kun én på 

kandidatuddannelsen. 

2. Grækenlandsstudier tilhører uddannelsesgruppen 

Slaviske sprog og kulturer sammen med balkanstudier, 

polsk og russisk og er underlagt dimensionering. Loftet 

for bacheloroptaget i denne gruppe er i 2016 på 52, 51 i 

2017 og 50 i 2018, mens kandidatoptagelsesloftet er på 

12 frem til 2020. Der er ikke ministerielt fastsat loft for 

de enkelte uddannelser i gruppen. HUM havde for 

2015 fastsat kapaciteten på bacheloruddannelsen til 

otte studerende og på kandidatuddannelsen til en 

studerende.  

På grund af den vigende søgning til både bachelor- og 

kandidatuddannelsen og dimensioneringen forventes 

optagelsestallet derfor ikke at stige. 

 

Afviklingsplan for uddannelsernes studerende.  

Lukningen af uddannelserne indfases fra studieåret 2016-17, 

således at sidste optag var i 2015. 

Der var pr. 1. september 2015 18 studerende på 

bacheloruddannelsen og to på kandidatuddannelsen.  

Sidste frist for at færdiggøre bacheloruddannelsen i 

grækenlandsstudier er den 31. januar 2020, mens sidste frist 

for at færdiggøre kandidatuddannelsen i grækenlandsstudier er 

den 31. august 2017.  



 

SIDE 7 AF 7 Alle studerende, der er indskrevet, vil kunne færdiggøre 

uddannelsen inden for rammerne af den gældende 

studieordning.  

Bachelorer i grækenlandsstudier har p.t. retskrav til 

kandidatuddannelsen i grækenlandsstudier. Ved lukning af 

kandidatuddannelsen i grækenlandsstudier i august 2017 vil 

bachelorer i grækenlandsstudier i stedet for få retskrav til 

kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Denne 

studieordningsændring vil træde i kraft pr. 1. februar 2017. 

Københavns Universitet ændrer sit vejledningsmateriale i 

overensstemmelse hermed. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Bøcher 

Sekretariatsleder” 

 

Ad 14) Intet. 


