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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  30. MAJ 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 30. 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), 

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Asta Salicath 

Halvorsen (Studerende, Øvrige fag), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa), Holger Klint (Studerende, Religion), Sika Pedersen (Stude-

rende, Mellemøsten, 1. Suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria 

Munnecke (Administrativ medarbejder fra ToRS, observatør), Gustav Ry-

berg Smidt (Studenterstudievejleder, observatør), Felicia Sjørvad (Studen-

terstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag)  

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Udpegning af repræsentant 

d. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Østeuropastudier KA2019. 

4) Afrapportering fra Undervisningens Dag 2018. 

5) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag 

med særligt henblik på tilvalg: Implikationer på ToRS. 

6) Planlægning af studienævnsmøder i juni og august 2018. 

7) Standard-svar til studerende vedr. undervisningstilmelding. 

8) Videnskabsteori ToRS. 

9) Generiske formuleringer BA/KA. 

10) Mellemøstens sprog og samfund KA-studieordning 2019. 

11) Udpegning af medlemmer til studienævnets 

undervisningsevalueringsudvalg vedr. forårssemesteret 2018. 

12) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 2. maj 2018 fik tilføjet et afsnit, og 

referat af møde afholdt d. 16. maj blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at rektor har imødekommet en indstilling, således at 

rektor har udpeget Martin Schou Madsen som 2. suppleant i Studienævnet 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområdet Øst- og 

Sydøsteuropa, for resten af valgperioden for VIP’erne. 

 

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

vedr. efterårssemesteret 2017 var blevet færdiggjort og lagt øverst på denne 

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

nemlig som: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2

017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx  

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  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at fra midten af september 2018 holder konstitueret 

studiechef Morten Tang Petersen ulønnet orlov i 7 måneder. Efterfølgende 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx
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 6 vender han tilbage til sin tidligere stilling som sektionschef i U&S. Ea 

Feldfos vil fungere som sektionschef under orloven. Stillingen som 

studiechef er i opslag med frist 5. juni 2018. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Holger Klint meddelte at der er blevet offentliggjort nominerede til 

Undervisningsprisen - Årets Harald 2018 jf.: 

https://aarsfest.ku.dk/2018/harald/  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte ikke noget, du hun havde 

meldt afbud og ikke var til stede på mødet. 

 

Ad 3) UP og Tea Sindbæk Andersen redegjorde for et udkast til 

Østeuropastudier KA-2019-studieordningen, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/  

når den er endeligt færdiggjort. Studienævnet kunne ikke godkende en 

opdeling i 2 x 7,5 ECTS elementer for fagelementet ”Sprogfærdighed”. Tea 

Sindbæk Andersen og studenterrepræsentanterne havde en indvending med 

hensyn til eksamensformen for den ordinære prøve i sprogfærdighed i 

udkastet: bunden mundtlig prøve uden forberedelse under forudsætning af 

aktiv tilstedeværelse, idet de mente den ville være svær at tackle for de 

studerende for det konkrete fagmoduls vedkommende. Studienævnet 

foreslår, at den ordinære prøve ændres fra ”Bunden mundtlig prøve uden 

forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse” til ”Fri  

mundtlig prøve uden forberedelse med materiale under forudsætning af 

aktiv undervisningsdeltagelse” – materialet skal faget så definere nøjere – 

det skal hænge sammen med den mundtlige prøve og kan have 

synopsiskarakter. Vedr. ”Syge reeksamen og prøve ved ikke godkendt aktiv 

undervisningsdeltagelse”: Her foreslår studienævnet ”fri mundtlig prøve 

med materiale”. 

Vedr. ”områdestudiernes teori og metode” og ”Oversættelse til dansk”: 

Studienævnet kunne godkende, at der søges dispensations hos dekanatet for 

opdeling i 2 x 7,5 ECTS elementer for hhv. Områdestudiernes teori og 

metode og Oversættelse til dansk.  

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

https://aarsfest.ku.dk/2018/harald/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/


 

SIDE 4 AF 6 Ad 4) UP afrapporterede fra Undervisningens Dag 2018 jf.: 

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20

Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf   samt: 

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%2

0Undervisningens%20Dag.docx  

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

meget dynamik i forhold til oplæggene, der var liv og spørgsmål og 

opbakning fra de deltagende studenterstudienævnsmedlemmer. Fremmødet 

kunne dog have været bedre, da det kun var omkring ca. 30 personer. 

Ligeledes nævnte Tea S.A at det ville være godt hvis vi i forbindelsen med 

planlægningen af fremtidige undervisningens dage tænkte mere på at 

inddrage foredragsholdere udefra.  

 

Ad 5) Studienævnet vedtog disse opdaterede retningslinjer: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retning

slinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p

__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf  

 

Ad 6) Studienævnet planlagde følgende møder i juni og august 2018: 

Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 13:00 til 15:00 

Onsdag d. 27. juni 2018 kl. 13:00 til 15:00 

Onsdag d. 15. august 2018 kl. 13:00 til 15:00 

Onsdag d. 22. august 2018 kl. 13:00 til 15:00 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog at opdatere disse retningslinjer: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_st

uderende_vedr_undervisningstilmelding.pdf  

Studievejledningen på ToRS vil evt. producere en ny og mere informativ og 

mere opdateret video, til erstatning for den der nu linkes til på sidste side i 

disse retningslinjer. 

 

Ad 8) UP og Maria Munnecke redegjorde for at denne generelle 

dispensation vil blive indarbejdet i nuværende og fremtidige 

studieordninger: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dis

pensation_videnskabsteori.pdf  

https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Program%20for%20Undervisningens%20Dag%2024.%20maj%202018.pdf
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%20Undervisningens%20Dag.docx
https://intranet.ku.dk/tors/nyheder/torsnyt/Documents/Tilmelding%20til%20Undervisningens%20Dag.docx
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledende_retningslinjer_for_dispensationer_vedr._afmelding_af_fag_med_s_rligt_henblik_p__tilvalg_Implikationer_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/generel_dispensation_videnskabsteori.pdf


 

SIDE 5 AF 6 Ud af de nuværende studieordninger, er det kun dem på hvilke der er aktive 

studerende, der mangler at tage videnskabsteori, i hvilke bestemmelserne fra 

den generelle dispensation rettes ind. Dvs. at studieordninger, som har 

inaktive studerende (der ser ud til at være stoppet på studiet uden at udmelde 

sig) ikke bliver rettet. 

 

Ad 9) MW redegjorde på vegne af det nedsatte udvalg, jf. punkt 6 på side 4 

i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_16_

maj_2018_-_godkendt.pdf  for et udkast til nogle generiske formuleringer af 

bachelorprojekt- og kandidatspeciale-studieelement beskrivelser, som evt. 

skal anvendes i udvalgte eller alle 2019-BA og 2019-KA-studieordninger 

for ToRS-fag, som vil blive lagt på de relevante undersider under denne: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/   når de er endeligt 

færdiggjorte. Studienævnet fandt at udvalget havde gjort et meget fint 

arbejde. Tea Sindbæk Andersen fremførte at der manglede en pind om 

empiri i formuleringerne angående specialet og beskrivelserne blev derfor 

sendt tilbage til udvalget. 

Studienævnet bemyndigede det nedsatte udvalg til, i samarbejde med 

relevante administrative medarbejdere og fagmiljøerne, at færdiggøre og 

vedtage og indarbejde beskrivelserne på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til Mellemøstens 

sprog og samfund KA-studieordning 2019, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-

sprog-og-samfund/  når den er endeligt færdiggjort. Der blev af Maria 

Munnecke gjort opmærksom på, at prøveformen bunden mundtlig prøve 

med forberedelse, under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der 

var sat som prøveform til faget litteratur i Mellemøsten, ikke mere er gyldig, 

og faget vil blive bedt om at finde en anden egnet prøveform. 

Studienævnet bemyndigede UP til, i samarbejde med relevante 

administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre og vedtage 

studieordningen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) Studienævnet nedsatte følgende personer i sit 

undervisningsevalueringsudvalg vedr. forårssemesteret 2018: UP, MW, 

Johanne Øllgaard Holm, Asta Salicath Halvorsen (alle fra Studienævnet), 

samt Gustav Ryberg Smidt, som ikke er medlem af studienævnet. 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_16_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_16_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/


 

SIDE 6 AF 6 Ad 12) Intet.  


