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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  3. MAJ 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 3. maj 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), Emma Marie 

Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Emma Hjerrild Bech (Stu-

derende, Øvrige fag), Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellem-

østen), Ying Chen (Studerende, Asien), Sebastian Weede (Studerende, Øst- 

og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studie-

leder, observatør), Karina Klaris Dich (Studenterstudievejleder, observatør) 

[forlod mødet kl. 14], Louise Hegelund Waaben (AC-vejleder, observatør),  

Fra kl. 14:00: Bente Merete Stallknecht (Prorektor, inviteret gæst), Rie 

Snekkerup (Vicedirektør for uddannelse, KU’s centrale Uddannelsesservice, 

inviteret gæst), Søren Vernegren Kirk (Administrativ medarbejder, KU’s 

centrale Uddannelsesservice, inviteret gæst) 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 



 

 

SIDE 2 AF 6 b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af 2. suppleant 

e. Udpegning af 2. suppleant 

f. Udpegning af 1. suppleant 

g. Udpegning af 3. suppleant 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Studenterlokalerne på ToRS på 3. sal i bygning 10. 

4) Årsberetning fra censorkorps for Minoritetsstudier og komparative 

kulturstudier, 2018. 

5) Studienævnsvedtagelse vedr. tvangsmeritoverførsel ved optaget på 

ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. 1. september 2019. 

6) Planlægning af et eller flere studienævnsmøder i maj og/eller i juni 

2019. 

7) ToRS’ Studienævns input til retningslinjer for optagelse og 

livestreaming af undervisning. 

8) Årsberetning fra censorkorps for Eskimologi og Arktiske studier, 

2018. 

9) Ny specialemodel fra 1/9-2020. 

10) Digital slutevaluering version 2.0 samt field school. 

11) Besøg af prorektor Bente Merete Stallknecht. 

12) Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 5. april 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 1.d.) Martin Schou Madsen meddelte at rektor har udpeget lektor Krzy-

sztof Stala som 2. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, repræsentationsområde Øst- og Sydøsteuropa, for resten af valgpe-

rioden. 

 



 

 

SIDE 3 AF 6 Ad 1.e.) Martin Schou Madsen meddelte at rektor har udpeget studerende 

Elisabeth Roland Christensen som 2. suppleant i Studienævnet for Tværkul-

turelle og Regionale Studier, repræsentationsområde Religionsfagene, for 

resten af valgperioden. 

 

Ad 1.f.) Martin Schou Madsen meddelte at rektor har udpeget lektor An-

dreas Bandak som 1. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regio-

nale Studier, repræsentationsområde Øvrige fag, for resten af valgperioden. 

 

Ad 1.g.) Martin Schou Madsen meddelte at rektor har udpeget studerende 

Theis Josef Maslak som 3. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier, repræsentationsområde Øst- og Sydøsteuropa, for resten 

af valgperioden. 

 

Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at udvalget til planlægningen af 

undervisningens dag er i færd med at planlægge dagen, jf. punkt 10 på side 

6-7 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_22_mar_2019_-_godkendt.pdf 

Martin Schou Madsen meddelte at der vil blive udsendt et udkast til en redi-

geret opdateret udgave af denne forretningsorden: 

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

den_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf  

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

nogle postmødeafgjorte sager. Meddelelserne fandt ikke sted i slutning af 

mødet, hvor relevante observatører og gæster havde forladt mødet, da de 

ikke blev nået. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der er nogle nye regler 

vedr. småfag i proces. Bl.a. skulle det evt. blive muligt at afvige fra de 

ugentlige minimumsundervisningstimetal. 

 

Ad 2.d.) AC-vejleder Louise Hegelund Waaben meddelte at der var blevet 

afholdt tutordag for tutorerne til BA studiestarten i efterårssemesteret 2019 

på ToRS, og at en proces vedr. den organisatoriske placering af studievej-

ledningen på det humanistiske fakultet og dets institutter er i proces. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_22_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_22_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Forretningsorden_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf


 

 

SIDE 4 AF 6  

Ad 3) Ying Chen redegjorde for hvorledes fagrådslokalet på ToRS (lokale 

10.3.68) roder og ikke er indbydende til brug. Der er blevet fremsat ønske 

om runde borde i lokalet. Der bør ryddes op i lokalet, således at nogle ting 

smides ud mens andre evt. sættes på depot i kælderen. Studenterrepræsen-

tanter i Studienævnet aftalte at mødes og at drøfte en evt. etablering af et 

fælles fagråd for ToRS’ uddannelser. Studieledelsen bød initiativet velkom-

ment og tilbød at støtte op om det. 

 

Ad 4) Studienævnet drøftede en årsberetning fra censorkorps for Minoritets-

studier og komparative kulturstudier, 2018 (der også dækker KA i Tværkul-

tur). Pga. usikkerhed om betydningen af nogle formuleringer i beretningen 

vedrørende kritik af karakterniveauer (bl.a.: ”Efter år at have været censor 

ved både Advanced Migration Studies og Kultur- og sprogmødestudier er 

det mit indtryk, at der gives højere karakterer på TORS, hvilket ikke under-

støttes af det faglige niveau”.) vil Birgitte Schepelern Johansen og /eller 

Martin Schou Madsen rette henvendelse til censorformandskabet med hen-

blik på at få afklaret disse. 

 

Ad 5) Studienævnet vedtog disse retningslinjer vedr. tvangsmeritoverførsel 

ved optaget på ToRS’ BA- og KA-uddannelser pr. 1. september 2019: 

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

rit_ToRS_E19.pdf  

 

Ad 6) Studienævnet vedtog at holde følgende to yderligere møder i forårsse-

mesteret 2019: 

Fredag d. 24/5-2019, uge 21 (som går i stedet for såvel fredag d. 17/5, uge 

20 (St. Bededag) som fredag d. 31/5, uge 22 (dagen efter Kristi Himmel-

fartsdag). 

Fredag d. 14/6-2019, uge 24 (som planlagt). 

Begge møder bliver i lokale 10.2.05 i tidsrummet 13:00 til 15:00. 

 

Ad 7) Martin Schou Madsen informerede om at ToRS’ Studienævns input 

til retningslinjer for optagelse og livestreaming af undervisning er blevet 

oversendt til SAK-jura jf. punkt 6 på side 4-5 i: https://tors.ku.dk/ominstitut-

tet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_apr_2019_-_godkendt.pdf  

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E19.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Tvangsmerit_ToRS_E19.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_apr_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_5_apr_2019_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 5 AF 6 Det har efter oversendelsen vist sig at Uddannelsesservice i Fællesadmini-

strationen for Københavns Universitet i Nørregade, har lavet et notat om op-

havsrets-reglerne og GDPR. Fokus er primært på studerende med funktions-

nedsættelse, men der vil formodentlig blive udarbejdet fælles KU-retnings-

linjer, som gælder alle studerende. Der var noget tvivl om, hvordan man 

skulle forstå GDPR mv. så Uddannelsesservice ville se mere på det, inden et 

udkast til retningslinjer ligger klar. ToRS’ input kommer videre i den for-

bindelse. 

I det nævnte notat fremgår bl.a. følgende afsnit: 

”Det er på denne baggrund vurderingen, at det vil være rele-

vant at overveje generelle retningslinjer for lyd- og billedopta-

gelse. 

Det altovervejende udgangspunkt er, at undervisningen er op-

havsretligt beskyttet, og dermed skal underviseren give sit 

samtykke til optagelsen eller fx streamingen heraf. Det bety-

der, at formen for et samtykke skal overvejes. 

Der er i den forbindelse ingen tvivl om, at vi er forpligtet til at 

sørge for, at vores funktionsnedsatte studerende får adgang til 

relevante hjælpemidler, og derfor er en særlig gruppe i denne 

sammenhæng. En funktionsnedsat studerende vil da også ty-

pisk i en undervisningssituation have afklaret gennem SPS 

hvilke hjælpemidler, der kan være behov for på studiet, herun-

der fx en diktafon til brug for lydoptagelser.” 

Martin Schou Madsen vil udsende en besked i ToRSNyt med link til studie-

nævnets input til retningslinjer. 

 

Ad 8) Studienævnet drøftede en årsberetning fra censorkorps for Eskimo-

logi og Arktiske studier, 2018. Studienævnet havde ingen kritik eller egl. 

kommentarer og tog indberetningen til efterretning og registrerer den som 

gennemgået i dette referat. 

 

Ad 9) Martin Schou Madsen informerede om at en ny specialemodel for 

Københavns Universitet først implementeres fra 1/9-2020. 

  

Ad 10) Ulla Prien informerede om et nyt skema til digital undervisningsslut-

evaluering som vil blive lagt ind i systemet her: https://evaluering.ku.dk 

samt om et separat skema til evaluering af feltskoleophold på Nærorientalsk 

Arkæologi. 

https://evaluering.ku.dk/


 

 

SIDE 6 AF 6  

Ad 11) Studienævnet modtog besøg af prorektor Bente Merete Stallknecht, 

ledsaget af Rie Snekkerup og Søren Vernegren Kirk fra KU’s centrale Ud-

dannelsesservice. 

Studienævnet præsenterede ToRS’ uddannelser, med fokus på styrker og 

udfordringer, prorektor præsenterede nogle pejlemærker for uddannelse og 

undervisning på KU, hvorefter der fandt en dialog om ToRS’s uddannelser 

og undervisning sted.  

 

Ad 12) Intet. 
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