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SIDE 4 AF 5 INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER KAREN BLIXENS PLADS 8, BYGN. 10 DK-2300 KØBENHAVN S sn-tors@hum.ku.dk www.tors.ku.dk 

  
 

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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 4. december 2018 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion), 

Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, 2. suppleant), Mikkel 

Bunkenborg (VIP-Asien), Ula Rasool (Studerende, Mellemøsten), Holger 

Klint (Studerende, Religion), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige 

fag), Niels Peter Bock Nielsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 1. sup-

pleant), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten, 2. suppleant), 

Alex K. Tonnesen (sekretær), Emma Marie Chammon (Studerende, Reli-

gion, observatør, kommende repræsentant), Tilde Juel Hansen (Studerende, 

Religion, observatør, kommende 1. suppleant), Annika Hvithamar (Studiele-

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

 

Fraværende: Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Amanda 

Brødsgaard (Studerende, Næstformand, Asien) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 



 

 

SIDE 2 AF 7 d. Vidensdeling med studievejledningen 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Afrapportering fra et afholdt møde mellem studienævnene og 

fakultetsledelsen. 

4) Lukning af islamiske studier. 

5) Sagsbehandling vedr. dispensation fra det løbende 

studieaktivitetskrav ønskes stadig flyttet til disp@hum.ku.dk. 

6) Status på implementering af slutevalueringssystem. 

7) Arrangementer på 3. sal. 

8) Mål- og handleplan for 2018/2019 og fire år frem for Det 

Humanistiske Fakultet. 

9) Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende. 

10) BASF2019 og KASF2019 Russisk. 

11) Audit trails i forbindelse med opfølgning på betinget positiv 

akkreditering af Københavns Universitet. 

12) Planlægning af studienævnsmøder i december 2018 og januar 2019. 

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 20. november 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun har talt med institutledelsen samt Indiansk og 

andre fag, vedr. tanker om sammenlægning af nogle fag på oldtidsområdet. 

Nogle relevante personer vil evt. blive inviteret til et fremtidigt 

studienævnsmøde for at præsentere projektet. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet vedtog at invitere studenterstudievejlederen til 

fremover at deltage i slutningen af studienævnsmødet under meddelelser om 

postmødeafgjorte sager. Dette med henblik på vidensdeling med 

studenterstudievejlederne, så de kan få et større kenskab til de mange regler 

og strukturer der eksisterer. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun havde deltaget i et seminar arrangeret af Det 

Nationale Center for Fremmedsprog jf.: http://ncff.dk/  

http://ncff.dk/


 

 

SIDE 3 AF 7 UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte 

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor relevante observa-

tører og gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at et udvalg fortsat er i færd med 

at fastlægge pensumbestemmelserne for det nye fælles studieelement på 

ToRS på KA-niveau i projektorienteret forløb, jf. punkt 3 på side 3-5 i: 

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

rat_11_sep_2018_-_godkendt.pdf samt jf. punkt 1.c. på side 2 i: 

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

rat_25_sep_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at hun havde deltaget i et 

møde hvor prorektor Bente Merete Stallknecht havde oplyst at der kommer 

et nyt EDB-system som skal afløse STADS jf.: https://ufm.dk/uddan-

nelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/stads samt jf.: 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Gaa-hjem-mo-

ede_om_Nyt_studieadministrativt_system_efter_stads.pdf  

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endvidere at omdøbelsen af Eski-

mologi til Grønlandske og arktiske studier er blevet godkendt og at luknin-

gen at KA i Polsk og KA i Russisk i forbindelse med dannelsen af den nye 

KA i Østeuropastudier jf.: https://studier.ku.dk/kandidat/oesteuropastudier/ 

er blevet godkendt. 

Studienævnet modtog med glæde meddelelsen om godkendelsen af luknin-

gen af KA i Polsk og KA i Russisk, da studienævnet støtter den nye KA i 

Østeuropastudier, da den er en hensigtsmæssig afløser for de gamle KA-ud-

dannelser. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at der var blevet afholdt et møde mellem studie-

nævnene og fakultetsledelsen vedr. rammerne for studienævnenes afgørel-

ser, og de fakultetsfælles beslutninger som har indflydelse på studienævne-

nes arbejde. 

Der vil blive etableret et SN-forum bestående af studienævnenes for- og 

næstformænd, prodekanen for uddannelse er formand for forummet, studie-

chefen er fast medlem af forummet, forummet sekretariatsbetjenes af Ud-

dannelse & Studerende under Det Humanistiske Fakultets administration, 

forummet mødes to gange pr. semester eller efter behov, der vil kunne af-

holdes fælles temamøder med Ledelsesforum for studieledere og der afhol-

des konstituerende møde onsdag den 19. december 2018. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_11_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_25_sep_2018_-_godkendt.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/stads
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/stads
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Gaa-hjem-moede_om_Nyt_studieadministrativt_system_efter_stads.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Gaa-hjem-moede_om_Nyt_studieadministrativt_system_efter_stads.pdf
https://studier.ku.dk/kandidat/oesteuropastudier/


 

 

SIDE 4 AF 7 Der vil blive udarbejdet et udkast til kommissorium, som vil blive præsente-

ret på det konstituerende møde og studienævnsformændene tager – parallelt 

med det nye forum – selv initiativ til at etablere et erfaringsudvekslingsnet-

værk, i.e. en ”Erfa-gruppe”. 

 

Ad 4) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at KA i Islamiske studier er 

blevet indstillet til lukning jf.: https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-stu-

dier/ Der er få studerende på denne KA-uddannelse da dimensioneringen 

har gjort at der er få studiepladser, og der vil fortsat være meget undervis-

ning i Islam på de andre fag på ToRS, således at man kan få en KA med no-

genlunde samme faglige indhold under KA i Mellemøstens sprog og sam-

fund eller KA i Religionsvidenskab. 

Studienævnet fandt at lukningen er hensigtsmæssig under de givne omstæn-

digheder. 

 

Ad 5) UP redegjorde for at der på KUnet findes en side som er ens for alle 

uddannelser: https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Si-

der/Emne.aspx?topic=Dispensation%20fra%20regler&topicId=27b22a2a-

7c88-44e5-931f-4366023e63a0#27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0  

Under overskriften ”Hvordan søger jeg om dispensation?” findes en tabel 

over hvilke ansøgninger der skal sendes til hvilken instans. 

Studienævnet vedtog at det stadig ønsker at det emne der hedder ”Dispensa-

tion fra studieaktivitetskravet” bliver flyttet, således at der i kolonnen ”Send 

ansøgning til” kommer til at stå: disp@hum.ku.dk frem for som nu ”Dit stu-

dienævn”. De andre emner i tabellen kan blive hvor de er nu. 

Studienævnet har haft et stærkt ønske om at sagsbehandlingen vedr. dispen-

sationer fra det løbende studieaktivitetskrav foretages på fakultetet, lige si-

den det løbende studieaktivitetskrav blev indført med SFR 2.0 i sommeren 

2016, jf. punkt 4 på side 3-4 i: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/re-

ferater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf samt jf. punkt 4 på 

side 6 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_re-

ferat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf  

Blandt argumenterne for at sagsbehandling på dette område bør flyttes er, at 

der er rigtig god ræson i at samle hovedparten af sagsbehandlingen vedr. de 

forskellige studieaktivitetskrav ét og det samme sted, nemlig på fakultetet. 

Når en dispensation fra det løbende studieaktivitetskrav godkendes, så be-

står selve godkendelsen i at det løbende studieaktivitetskrav (som forbliver 

et minimumskrav) nedskrives fra 45 ECTS til 0 ECTS i et givet studieår (fx 

studieåret 2018/2019). Der er intet behov for faglighed for at kunne udforme 

en sådan godkendelse. 

https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/
https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Dispensation%20fra%20regler&topicId=27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0#27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Dispensation%20fra%20regler&topicId=27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0#27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0
https://kunet.ku.dk/studie/oesteuropastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Dispensation%20fra%20regler&topicId=27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0#27b22a2a-7c88-44e5-931f-4366023e63a0
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_20_sep_2016_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 5 AF 7 Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier sagsbehandler og 

godkender mange dispensationer vedr. eksamensformer. Her er et stort be-

hov for faglighed, fordi selve godkendelsen af dispensationen er langt van-

skeligere at udforme. Når der godkendes en dispensation vedr. en eksamens-

form, så skal der konkret ændres noget ved den pågældende eksamen. Der 

skal måske gives ekstra forberedelsestid til en mundtlig eksamen, flere timer 

til en skriftlig stedprøve på ITX, flere dage eller uger ved en bunden hjem-

meopgave, der skal måske vedtages bemyndigelse til at eksaminator ændrer 

en ”aktiv undervisningsdeltagelse” eller pensum-bestemmelserne eller der 

skal gøres noget helt femte. Samtidig skal den godkendte dispensation gerne 

udgøre en hjælp for den studerende, samtidig med at niveauet for den på-

gældende eksamen ikke må sænkes. Der er behov for stor faglig ekspertise, 

og tæt kontakt til fagmiljøerne (typisk ved den relevante uddannelseskoordi-

nator) for at kunne udforme godkendte eksamensformsdispensationer på 

forsvarlig og hensigtsmæssig facon. 

Studienævnenes sagsbehandlingskapacitet er bedre anvendt på de dispensa-

tionssager hvis godkendelser kræver faglig indsigt. Også derfor bør sagsbe-

handling vedr. dispensationer fra det løbende studieaktivitetskrav flyttes til 

fakultetet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for status på implementering af slutevalueringssyste-

met. Der er udarbejdet fælles skemaer til brug på hele Det Humanistiske Fa-

kultet ved evaluering af BA-projekter, specialer og projektorienterede forløb 

jf.: https://evaluering.ku.dk/  samt jf.: http://newsletter.ku-

net.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=711

56535&s=1  samt jf.: http://newsletter.ku-

net.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=711

56536&s=1  samt jf.: https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Step-by-

step-vejledning.aspx  samt jf.: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studiena-

evn/evaluering/  

Studienævnet vil evt. invitere nogle personer fra Det Humanistiske Fakultet 

til at deltage i et fremtidigt studienævnsmøde under et punkt om undervis-

ningsevaluering. 

Studienævnet nedsatte sit evalueringsudvalg til evaluering af undervisnin-

gen af efterårssemesteret 2018. UP, MW og Emma Marie Chammon blev 

medlemmer, med mulighed for at flere kan indtræde i udvalget. 

 

Ad 7) Anna Buchardt Larsen redegjorde for hvorledes der var blevet afholdt 

arrangementer på 2. og 3. sal som havde produceret støj i biblioteket, hvilket 

https://evaluering.ku.dk/
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156535&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156535&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156535&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156536&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156536&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=676731117&guid=640l0cd7019kkgVnaDg&lid=71156536&s=1
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Step-by-step-vejledning.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Step-by-step-vejledning.aspx
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/


 

 

SIDE 6 AF 7 var kommet bag på de studerende der befandt sig her, da de ikke var klar 

over at der ville være et arrangement. 

Fremover vil der evt. på forhånd blive sat en seddel på døren til biblioteket 

om at der afholdes et arrangement ovenpå eller i biblioteket, hvis det giver 

anledning til støj. 

 

Ad 8) UP redegjorde for en mål- og handleplan for 2018/2019 og fire år 

frem for Det Humanistiske Fakultet jf.: http://newsletter.ku-

net.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=7091

3843&s=1 samt jf.: http://newsletter.ku-

net.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=7091

3845&s=1  

 

Ad 9) UP redegjorde for den sprogstrategiske satsning ”flere sprog til flere 

studerende” jf.: https://cip.ku.dk/sprogstrategisk-satsning/ samt jf.: 

https://cip.ku.dk/english/morelanguages/billeder/The_Language_Stra-

tegy_more_languages.pdf samt jf.: https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyhe-

der/Sider/Arabisk-til-feltarkæologerne-og-fransk-til-de-kommende-diplo-

mater-hum.aspx   

 

Ad 10) UP redegjorde for et udkast til BASF2019 og KASF2019 Russisk-

studieordninger, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktu-

elle_studieordninger/russisk/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for nogle audit trails i for-

bindelse med opfølgning på den betinget positive akkreditering af Køben-

havns Universitet jf.: https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Næste-

skridt-mod-fuld-institutionsakkreditering-.aspx samt jf.: https://akkr.dk/ak-

kreditering/institutionsakkreditering/#tab-1371293330-1-37 samt jf.: 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/supplerende-

selvevalueringsrapport-2018/Documents/Supplerende%20selvevaluerings-

rapport.pdf  

 

http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913843&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913843&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913843&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913845&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913845&s=1
http://newsletter.kunet.dk/mail/RLS?mid=657080252&guid=640l0clh019iMuXjaDg&lid=70913845&s=1
https://cip.ku.dk/sprogstrategisk-satsning/
https://cip.ku.dk/english/morelanguages/billeder/The_Language_Strategy_more_languages.pdf
https://cip.ku.dk/english/morelanguages/billeder/The_Language_Strategy_more_languages.pdf
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Arabisk-til-feltarkæologerne-og-fransk-til-de-kommende-diplomater-hum.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Arabisk-til-feltarkæologerne-og-fransk-til-de-kommende-diplomater-hum.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Arabisk-til-feltarkæologerne-og-fransk-til-de-kommende-diplomater-hum.aspx
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Næste-skridt-mod-fuld-institutionsakkreditering-.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Næste-skridt-mod-fuld-institutionsakkreditering-.aspx
https://akkr.dk/akkreditering/institutionsakkreditering/#tab-1371293330-1-37
https://akkr.dk/akkreditering/institutionsakkreditering/#tab-1371293330-1-37
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/supplerende-selvevalueringsrapport-2018/Documents/Supplerende%20selvevalueringsrapport.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/supplerende-selvevalueringsrapport-2018/Documents/Supplerende%20selvevalueringsrapport.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/supplerende-selvevalueringsrapport-2018/Documents/Supplerende%20selvevalueringsrapport.pdf


 

 

SIDE 7 AF 7 Ad 12) Studienævnet vedtog at det ikke holder møde d. 18. december 2018 

og studienævnet fastlagde næste møde til onsdag d. 9. januar 2019 kl. 10:00 

til 12:00. 

På dette møde vil det blive besluttet om der holdes flere møder i januar 2019 

i det afgående studienævn, før det nye studienævn tiltræder pr. 1. feb. 2019 

og holder sit konstituerende møde i første halvdel af februar 2019, fastlagt 

ved doodle, jf. praksis. 

 

Ad 13) Intet. 


	Til stede:
	Dagsorden:

