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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  4. APRIL 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 4. april 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), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-

Øvrige fag), Anita Pluwak (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, ad hoc suppleant), 

Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Ula Rasool (Studerende, Mellem-

østen), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Ton-

nesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Gustav Ry-

berg Smidt (Studenterstudievejleder, observatør), Morten Tang Petersen 

(Konstitueret studiechef, inviteret gæst under punkt 3), Jens Erik Mogensen 

(Prodekan for uddannelse, inviteret gæst under punkt 3) 

 

Fraværende: Holger Klint (Studerende, Religion), Asta Salicath Halvorsen 

(Studerende, Øvrige fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Udpegning af repræsentant 

d. Opfølgning 



 

SIDE 2 AF 5 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Besøg i studienævnet. 

4) Studienævnets høringssvar til ToRS strategi 2023. 

5) Undervisningens dag 2018. 

6) Den eksterne undervisningsevalueringsrapport. 

7) Studienævnets adgang til dokumenter på KUnet. 

8) Møde i afgørelsesnetværket. 

9) Ny dekan. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 21. marts 2018 blev godkendt. 

 

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

og udpeget Andreas Bandak som 2. suppleant i Studienævnet for 

Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområde Øvrige fag, for 

resten af valgperioden. 

 

Ad 1.d.) 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 der generelt er et lille fald i Kvote 2-ansøgningerne 

til optaget på ToRS’ BA-uddannelser pr. 1. september 2018, jf.: 

https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Faerre_kvote2-

ansoegere_efter_karakterkrav.aspx  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Amanda Brødsgaard meddelte at hun er blevet kontaktet af en 

person der har et kunstprojekt under udformning, i forbindelse med hvilket 

han vil anmode institutledelsen om tilladelse til at indsamle CO2 på ToRS, 

som skal anvendes i et lukket økosystem til at dyrke planter, som skal indgå 

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
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Faerre_kvote2-ansoegere_efter_karakterkrav.aspx
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Faerre_kvote2-ansoegere_efter_karakterkrav.aspx


 

SIDE 3 AF 5 i et kunstprojekt, sammen med planter dyrket på CO2 indsamlet andre 

steder, under en titel på værket hen i retning af ”Arkivering af det sidste 

åndedræt fra døende institutioner”. 

Red.: Det har efter studienævnsmødets afholdelse vist sig, at det specifikt 

var under et eller flere studienævnsmøder, og ikke på ToRS som sådan, at 

CO2-indsamleren (som er ca. på størrelse med en hånd) ønskes stillet op. 

Det godkendes ikke af institutledelsen, men af studienævnet, og 

studienævnets postmøde har efter mødets afholdelse, vedtaget at tillade 

opstilling af CO2-indsamleren under et eller flere relevante efterfølgende 

studienævnsmøder. 

Evt. dog uden at studienævnet derved anerkender at det er en døende 

institution. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at det sammenlagte 

censorkorps for Globale sprog- og områdestudier er blevet godkendt. 

 

Ad 3) Studienævnet drøftede et antal emner med de inviterede gæster 

Prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen og Konstitueret studiechef 

Morten Tang Petersen. Blandt de drøftede emner var strategier, småfag, 

økonomiske rammer og kommunikation m.fl. 

Det blev oplyst at der ikke haves kendskab til nogen på Det Humanistiske 

Fakultet, der ønsker at nedlægge studienævnene, eller fratage dem deres 

nuværende kompetencer. 

 

Ad 4) Studienævnet drøftede sit høringssvar til ToRS strategi 2023, som 

knytter sig til: 

http://velkommen.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf  

ToRS strategi 2023 vil formodentlig blive offentliggjort når den er færdig 

på: http://tors.ku.dk/  

 

Ad 5) UP redegjorde for undervisningens dag der holdes 24. maj 2018 

under overskriften ”Undervisningsudvikling” og vil indeholde punkter om 

nuværende undervisningsudviklingsprojekter på TORS; arbejdet med cases i 

undervisning, feed-back og opfølgning på portefølje. 

 

Ad 6) UP redegjorde for et udkast til den eksterne 

undervisningsevalueringsrapport for efterårssemesteret 2018, som vil blive 

lagt øverst her: 

http://velkommen.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf
http://tors.ku.dk/


 

SIDE 4 AF 5 http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  når den er 

endeligt færdiggjort. 

Studienævnet bemyndigede UP og det øvrige evalueringsudvalg til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøerne, at 

færdiggøre og vedtage og offentliggøre rapporten på vegne af studienævnet. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog en mail som MV vil afsende på vegne af 

studienævnet med henblik på at forbedre studienævnets, og andres, adgang 

til dokumenter på KUnet, 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  

Mailen lyder: 

Kære [navn udeladt]! 

Denne mail er en opfølgning på dit svar til 

Studienævnsformand Ulla Prien d. 27. nov. 2017 angående 

Studienævnets adgang til dokumenter på KUnet (vedhæftet 

nedenfor). Studienævnet nedsatte et udvalg til at forfølge 

sagen, og nu, med eksaminer og semesterstart bag os, skriver 

vi til dig. 

Først og fremmest tak for dine udførlige svar. Det er i den 

sammenhæng magtpåliggende for os at klargøre, at ingen 

naturligvis kan være tjent med, at ikke alle 

studienævnsmedlemmer på lige fod kan tilgå de dokumenter 

der er stilet til og beregnet for studienævnene.  

Det synes at fremgå af din mail at det er fakultets ansvar at 

sørge for at dette er muligt. Er det rigtigt opfattet? Kan du 

hjælpe os med, hvilken funktion under fakultetet vi i så fald 

skal henvende os til? 

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på, at det naturligvis for 

nærværende er nødvendigt at tilgængeliggøre dokumenterne 

for dem, som ikke har elektronisk adgang, ved at udprinte 

dem. 

 

Ad 8) UP redegjorde for et møde i afgørelsesnetværket for Det Humanisti-

ske Fakultet, som afholdes 11. april 2018. 

 

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


 

SIDE 5 AF 5 Ad 10) UP redegjorde for en ny dekan jf.: 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/ny-dekan-skal-styrke-forskning-

og-uddannelse-paa-humaniora/  samt: https://www.ed.ac.uk/profile/jesper-

kallestrup  

 

Ad 10) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for omstrukturering i 

studievejledning. Der vil blive ansat en ny AC-studievejleder på 28 timer, 

som skal udføre daglig ledelse og drift af studievejledning, herunder blandt 

andet rekruttering, oplæring, økonomi, semesterplanlægning, 

administration, afrapportering, og studenterkommunikation. Dorthe Horup 

går ned på halv tid og vil arbejde specifikt med karriereudvikling o.l. De 

nuværende 5 studentervejledere bliver til 3 studentervejledere. 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/ny-dekan-skal-styrke-forskning-og-uddannelse-paa-humaniora/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/ny-dekan-skal-styrke-forskning-og-uddannelse-paa-humaniora/
https://www.ed.ac.uk/profile/jesper-kallestrup
https://www.ed.ac.uk/profile/jesper-kallestrup

