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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  4. OKTOBER 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 12:00 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Maria Munnecke  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- 

og Sydøsteuropa), Stine Puri (Suppleant VIP-øvrige fag), Simon Beierholm 

(Studerende, Religion, næstformand), Holger Klint (Studerende, Religion, 1. 

suppleant), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Frederikke 

Bencke (Studerende, Asienstudier), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 1. 

suppleant), Maria Munnecke (referent), Annika Hvithamar (studieleder, ob-

servatør),  

 

Fraværende: Morten Warmind (VIP-Religion), Birgitte Schepelern Johan-

sen (VIP-Øvrige fag), Ravinder Kaur (VIP-Asienstudier, 1. suppleant), 

Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant). 

Dagsorden: 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 



 

SIDE 2 AF 6  

2. Meddelelser 

a. fra studienævnsformanden 

i. postmødeafgjorte sager 

b. fra nævnsmedlemmer 

c. fra studieledelsen 

 

3. Briefing i forbindelse med institutionsakkrediteringens 2. panelbesøg. 

Med besøg af inviteret gæst Ea Feldfos. 

 

4. Tilbagemeldinger vedr. SFR 2.0. Se bilag. 

 

5. Sammenlægning af kandidatuddannelsen i Religionshistorie og kandidat-

uddannelsen i Religionssociologi. Med besøg af de inviterede gæster Catha-

rina Raudvere og Margit Warburg. Se bilag. 

 

6. Drøftelser vedr. evt. invitation af dekanen til deltagelse som gæst på et 

fremtidigt studienævnsmøde. 

 

7. Beslutningspunkt: Vedtagelse af studiestartsprøver på alle fag fremover. 

Se bilag. 

 

8. Informationspunkt: Frafald - godkendelse af handleplaner og videre pro-

ces. Se bilag. 

 

9. Beslutningspunkt: Brev om enkeltsagers gang i systemet og om uddan-

nelseskoordinators rolle. Se bilag. 

 

10. Informationspunkt: Hvilken funktionsmailadresse henvises den ToRS-

studerende til. Se bilag. 

 

11. Behandling af ansøgninger om dispensation fra det løbende studieaktivi-

tetskrav. Se bilag. 

 

12. Informationspunkt: Fordeling af studieledelsens opgaver. Se bilag. 

 

13. Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt med forslag om, at 

informationspunkter fremadrettet indsættes som de første punkter på 

dagsordenen efter formaliapunkterne.  

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 20. september 2016 blev godkendt med 

enkelte rettelser og med ønske om, at længere redegørelser og 

baggrundmateriale for Studienævnets drøftelser fremadrettet indgår som 



 

SIDE 3 AF 6 enten bilag til dagsorden eller som sagsfremstillinger som bilag til referatet.  

 

Ad 1.c.) Ulla Prien (UP) rundsender evaluering af undervisningens dag samt 

PowerPoint fra dagen til Studienævnet.   

 

Ad 2.a.) UP meddelte, at Undervisningens dag var forløbet godt. Dagen 

blev afholdt på dansk, hvilket fungerede fint. Der var stor spørgelyst blandt 

de deltagene og særligt workshopsdelen gav anledning til mange gode og 

relevante diskussioner.  

UP orienterede om, at der forsat pågår diskussioner om, hvorvidt 

Studienævnet bør uddelegere sin kompetence til Fakultetet vedrørende 

behandling af dispensationsansøgninger om nedskrivning af 

studieaktivitetskrav.  Studienævnet finder en sådan uddelegering 

hensigtsmæssig, UP forventer, at diskussionen vil pågå i SSK-regi. 

Næstformand Simon Beierholm udtræder af Studienævnet. UP ønskede 

tillykke med den snarlige kandidatgrad og takkede Simon for hans store og 

udmærkede indsats i Studienævnet.  På næstkommende SN-møde 

konstitueres ny Næstformand.  

 

Ad 2.b.) Frederikke Bencke orienterede om, at der d. 4. oktober afholdes et 

møde om de studerendes lokaler med fakultetsdirektør Kristian Boye 

Petersen.  De studerende vil nu - også i dette fora - præsentere deres ønske 

om en ombygning af studenterområdet på 3. sal, som det oprindeligt det 

oprindeligt har været planlagt.   

 

Ad 2.c.) Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Ea Feldfos fra U&S var inviteret som gæst.  Hun præsenterede 

Studienævnet for KUs arbejde henimod forhåbentligt i foråret 2017 at blive 

positivt institutionsakkrediteret.  PowerPoint-oplægget fremsendes til 

Studienævnsmedlemmerne.  

En positiv institutionsakkreditering er gældende i 6 år, hvor KU i så fald 

egenhændigt vil skulle kvalitetssikre og evaluere de enkelte uddannelser.  I 

perioden vil KU få et større råderum i forhold til oprettelse af uddannelser 

(efter prækvalifikation) samt lukke og ændre eksisterende uddannelser.  

 

Ku har i foråret 2016 indsendt en selvevalueringsrapport og nøgletal til Ak-

krediteringsinstitutionen.  Et nedsat ekspertpanel var derefter på besøg, hvor 



 

SIDE 4 AF 6 de mødtes med rektorat, dekaner, bestyrelsen samt udvalgte institut- og stu-

dieledere, SN-formænd og aftagere.  

  

Ekspertpanelet og akkrediteringsinstitutionen kommer nu igen til det andet 

panelbesøg, som afholdes ultimo oktober/primo november.  Til dette besøg 

har ekspertpanelet valgt at dykke ned i 6 temaer (audit trails), for at afdække 

hvordan ”kvalitetskulturen” lever i praksis og hvordan undervisere, studie-

nævn og institutledelsen i det daglige arbejder for at udvikle og sikre kvali-

teten.  Følgende ToRS-uddannelser er udpeget af panelet til at deltage i au-

dit trail 2. 4. og 6.: 

  
 

Ad 4) UP oplyste, at SFR2 skal drøftes på næstkommende møde i 

Studielederkredsen (SSK) og anmodede i den forbindelse Nævnets 

medlemmer om input.  Nævnet finder overordnet, at SFR2 er en forbedring 

af SFR1.  Dog er det, som tidligere drøftet på SN-møder, problematisk at 

der nu er 4 ligestillede eksamensperioder, dvs. at de studerende kan vælge at 

gå op i reeksaminationsperioden uden at have deltaget i den ordinære 

eksamen.  

 

Ad 5) UP bød velkommen til de Catharina Raudvere (CR) og Margit War-

burg (MW), som var inviteret af Nævnet for at fortælle om deres syn på 

sammenlægningen af de to kandidatuddannelser; Religionssociologi og Re-

ligionshistorie. 

 

UP opsummerede derefter kort SNs tidligere drøftelser om sammenlæg-

ningstankerne, som SN har kunnet støtte op omkring. SN finder dog den 

korte proces fra den endelig beslutning om sammenlægning til ansøgning til 



 

SIDE 5 AF 6 Styrelsen 1. oktober yderst problematisk – det samme gør sig gældende for 

tidsfristerne for det kommende studieordningsarbejde.  

 

Annika oplyste, at instituttet pt. afventer oplysning om ansøgningens status 

fra Indre By, såvel information om, hvornår en afgørelse forventes at blive 

truffet.  

 

MW understregede, at sammenlægningen ikke har været et ønske fra det re-

ligionssociologiske fagmiljø.  Omvendt pegede C.R. på at en sammenlæg-

ning af andre ansås som hensigtsmæssigt og åbner for muligheder for at ar-

bejde med en bredere terminologi og flere metoder samtidig med at der for-

sat vil være mulighed for specialisering.  Begge fandt, at og de korte dead-

line ikke har været fordrende for at finde fælles løsninger som både religi-

onssociologi og religionshistorie finder hensigtsmæssige 

 

C.R. og MW opridserede herefter de faglige diskussioner, som har pågået 

omkring titel på en sammenlagt kandidatuddannelse, hvor der ikke har kun-

net opnås enighed.  Ledelsen har besluttet at titlen skal være KA i religions-

videnskab. Såfremt de studerende vælger en specialisering i enten religions-

sociologi eller religionshistorie vil dette fremgå af deres eksamensbevis.  

 

Simon Beierholm studenterrepræsentant for religion fandt at en mere inte-

greret og fælles kandidatuddannelse med specialiseringsmuligheder ligger 

fint i tråd med bacheloruddannelsen i religionsvidenskab (BA-2015 studie-

ordningen). De studerendes øvrige bemærkninger var rundsendt som bilag 

til SN-mødet.  

   

SN følger arbejdet med en ny studieordning på de kommende møder frem 

mod 15. november, hvor et udkast til studieordningen foreligger til nævnets 

drøftelse.  

 

Ad 6) Status er uændret.  Punktet tages op til et efterfølgende møde.  

 

Ad 7) Studienævnet vedtog i E17, at forsætte med studiestartsprøver på alle 

ToRS’ bacheloruddannelser med optag. 

 

Ad 8) Annika orienterede om, at ToRS frafaldsplan, jf. punktets bilag, nu er 

godkendt.  Arbejdet med de forskellige indsatsområder sættes nu i gang.    

 

Studienævnet er en særlig vigtig aktør en række indsatsområder, herunder 

bl.a. i forhold til studieordningsændringer.   



 

SIDE 6 AF 6 Om indsatsområdet ”Kompetenceløft af undervisere på 1. år”. Her vil 

TEACH i samarbejde med institutterne og med SNs input skulle udvikle en 

workshop som alle 1. førsteårs-undervisere vil skulle deltage i.  

 

SN ser frem til at indgå i dette arbejde og afventer en henvendelse fra 

TEACH eller AH.  

 

Om indsatsområdet ”Obligatoriske Studiegrupper”.   Studienævnet v. UP vil 

indledningsvist afdække, hvordan studiegrupper anvendes på ToRS uddan-

nelser nu.    

 

SN vil tillige skulle inddrages og arbejde med indsatsområdet ”Faglighed i 

praksis på 1. år”   

 

Ad 9) Brev om enkeltsagers gang i systemet og om uddannelses-

koordinators rolle blev vedtaget med tilføjelse af, at straksafgørelser 

foretages i tilfælde, hvor der er statueret præcedens.  

 

Ad 10) Punktet blev udskudt til et senere møde.  

 

Ad 11) Punktet blev udskudt til et senere møde 

 

Ad 12) Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  

 

Ad 13) Intet.  

 


