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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  5. APRIL 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 5. april 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), Mikhail Suslov (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, 1. suppleant), 

Emma Marie Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Ali Mah-

moud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Sebastian Weede (Stude-

rende, Øst- og Sydøsteuropa), Martin Tønnes Edelberth (Studerende, Øst- 

og Sydøsteuropa, 2. suppleant), Theis Josef Maslak (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa, kommende 3. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), An-

nika Hvithamar (Studieleder, observatør), Mila Milica Kovalj (Studenterstu-

dievejleder, observatør) 

 

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

(Studerende, Asien), Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 



 

 

SIDE 2 AF 7 d. Udpegning af 2. suppleant 

e. Udpegning af 1. suppleant 

f. Udpegning af 3. suppleant 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) Orientering om status på de nye 2019-studieordninger 3. 

4) Afrapportering fra et møde i Forum for studienævn afholdt den 22. 

marts 2019. 

5) Forberedelse af prorektors besøg d. 3. maj 2019. 

6) ToRS studienævns input til retningslinjer for optagelse og 

livestreaming af undervisning. 

7) Ansøgertal i kvote 2 2019. 

8) Forretningsorden for Studienævnet ved Københavns Universitets 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

9) Talentinitiativer. 

10) KU’s nye studiestartspakke. 

11) Implementering af ny specialemodel. 

12) Uddannelsesredegørelser og -evalueringer 2019 for ToRS. 

13) Dispensation - ændring af det strukturerede forløb Nærorientalsk. 

14) ECTS-produktion per fuldtidsstuderende. 

15) Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 22. marts 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) 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_referat_22_

mar_2019_-_godkendt.pdf  

 

Ad 1.d.) Martin Schou Madsen meddelte at studentersiden på repræsentati-

onsområdet Religionsfagene indstiller Elisabeth Roland Christensen til ud-

pegning som 2. suppleant for resten af valgperioden. 

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
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Ad 1.e.) Martin Schou Madsen meddelte at VIP-siden på repræsentations-

området Øvrige fag indstiller Andreas Bandak til udpegning som 1. supple-

ant for resten af valgperioden. 

 

Ad 1.f.) Martin Schou Madsen meddelte at studentersiden på repræsentati-

onsområdet Øst- og Sydøsteuropa indstiller Theis Josef Maslak til udpeg-

ning som 3. suppleant for resten af valgperioden. 

  

Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at repræsentanter fra studienæv-

nene på HUM i samarbejde U&S og TEACH fortsat er i færd med at for-

bedre det elektroniske undervisningsevalueringsskema jf. punkt 10 på side 

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

rat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf. Martin Schou Madsen meddelte at der på 

et møde med deltagelse at repræsentanter fra studienævnene på HUM i sam-

arbejde U&S og TEACH afholdt d. 4/4-2019 blev foretaget redigeringer, 

der resulterede i en version af skemaet, der vil blive sendt i høring til studie-

nævnets medlemmer af Ulla Prien i uge 15. 

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

postmødeafgjorte sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor 

relevante observatører og gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der går en proces i gang 

vedr. sammenlægning af censorkorps for oldtidsfagene, dvs. de arkæologi-

ske fag og indiansk. 

 

Ad 2.d.) Studenterstudievejleder Mila Milica Kovalj meddelte at tutorerne 

til BA-studiestarten i efterårssemesteret 2019 er blevet ansat, ca. 23 i alt, 

herunder flere fra småfagene end i tidligere år. 

 

Ad 3) Martin Schou Madsen informerede om status på de nye 2019-studie-

ordninger som løbende placeres på disse sider: https://hum.ku.dk/uddannel-

ser/aktuelle_studieordninger/  

 

Ad 4) Ulla Prien og Emma Marie Chammon afrapporterede fra et møde i 

Forum for studienævn afholdt den 22. marts 2019 som de havde deltaget i. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
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Ad 5) Studienævnet forberedte prorektors besøg d. 3. maj 2019. 

 

Ad 6) Studienævnet drøftede sine input til retningslinjer for optagelse og 

livestreaming af undervisning jf. punkt 2.b. på side 4 i: 

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

rat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf samt jf. punkt 3 på side 3-4 i: 

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

rat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf  

Studienævnet vedtog følgende: 

”Studienævnet på ToRS’ anbefalinger til Københavns Univer-

sitets forventede kommende fællesretningslinjer for optagelse 

og live-streaming af undervisning 

 

Vejledning til studerende 

Du må gerne optage undervisningen til egen privat brug efter 

at have indhentet mundtlig samtykke fra din underviser. Hvis 

du ønsker at dele optagelsen skal du både have skriftlig sam-

tykke fra din underviser og deltagere som kan høres i optagel-

sen.  

Før du må livestreame lyd og/eller billede (fx ved brug af 

Skype, Messenger etc.), skal du have samtykke fra undervise-

ren og du skal have en særlig grund til at ønske dette. Ram-

merne for hvordan det gøres fastsættes af underviseren. 

 

Vejledning til undervisere 

Du må gerne afslå optagelse og live-streaming, men bedes 

overveje om særlige behov hos den studerende (fx SPS: 

https://studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat/) eller pædago-

giske hensyn taler for at give samtykke.  

 

Overtrædelse 

Hvis den studerende optager undervisningen / deler optagelser 

/ livestreamer uden samtykke, så skal den studerende gøres op-

mærksom på at overtrædelsen kan medføre disciplinære under-

søgelser jf. § 4, Stk. 1 samt jf. § 1, Stk 3. i ”Regler om discipli-

nære foranstaltninger over for studerende ved Københavns 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_mar_2019_-_godkendt.pdf
https://studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat/
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tet/studienaevn/dokumenter/Regler_om_disciplin_re_foran-

staltninger_over_for_studerende_ved_K_benhavns_Universi-

tet.pdf” 

 

Martin Schou Madsen vil sende studienævnets input til studiechefen for Det 

Humanistiske Fakultet, med anmodning om at de bliver sendt videre til Kø-

benhavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK)-

jura, som er den instans der forventes at lave et udkast til Københavns Uni-

versitets forventede kommende fællesretningslinjer for området. 

 

Ad 7) Martin Schou Madsen informerede om ansøgertallene i kvote 2 2019 

jf.: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstati-

stik/ under overskriften ”Tal for 2019” 

 

Ad 8) Studienævnet vedtog denne forretningsorden: 

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

den_for_Studien_vnet_for_Tv_rkulturelle_og_Regionale_Studier.pdf  

 

Ad 9) Martin Schou Madsen informerede om nogle talentinitiativer jf.: 

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/talentprogram-nye-muligheder-

til-de-dygtigste samt jf.: https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=170038  

 

Ad 10) Martin Schou Madsen informerede om KU’s nye studiestartspakke, 

herunder nogle ”Retningslinjer for studiestarten på Københavns Universitets 

bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser for alle studerende 

på KU”. 

 

Ad 11) Martin Schou Madsen informerede om implementeringen af en ny 

specialemodel som vil blive beskrevet her: https://kunet.ku.dk/studie/tvaer-

kulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specia-

leforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-

321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

Martin Schou Madsen vil henvende sig til Det Humanistiske Fakultets ad-

ministration om emnet, evt. sammen med de øvrige studienævnsformands-

skaber på fakultetet. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Regler_om_disciplin_re_foranstaltninger_over_for_studerende_ved_K_benhavns_Universitet.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Regler_om_disciplin_re_foranstaltninger_over_for_studerende_ved_K_benhavns_Universitet.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Regler_om_disciplin_re_foranstaltninger_over_for_studerende_ved_K_benhavns_Universitet.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Regler_om_disciplin_re_foranstaltninger_over_for_studerende_ved_K_benhavns_Universitet.pdf
https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/
https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/
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
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/talentprogram-nye-muligheder-til-de-dygtigste
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/talentprogram-nye-muligheder-til-de-dygtigste
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170038
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170038
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
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Ad 12) Annika Hvithamar informerede om nogle uddannelsesredegørelser 

og -evalueringerer 2019 for ToRS. 

 

Ad 13) Martin Schou Madsen informerede om en vedtaget generel dispen-

sation på BA i Nærorientalsk arkæologi jf. side 7 i: https://hum.ku.dk/ud-

dannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskul-

turer_ba_2015  samt jf.: https://kunet.ku.dk/studie/assyriologi-naerorien-

talsk-arkaeologi-aegyptologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Optaget%20sep-

tember%202015%20eller%20senere&topicId=7f785dc0-b757-4ae5-82fb-

07dcc9b5622c#7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c samt jf.: 

https://studier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-

opbygning/  

Dispensationen lyder: 

”Ændring af det strukturerede forløb i BA-2015 studieordnin-

gen  

Studienævnet har, bl.a. af hensyn til feltskoleophold, besluttet 

at ændre det strukturerede forløb for studerende indskrevet på 

bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (nær-

orientalsk arkæologi) under 2015-studieordningen: Studieord-

ning for Nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med 

centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller 

Ægyptologi. 

Det strukturerede forløb er ændret således, at ”Videnskabste-

ori” flyttes til 4. semester (fra 2. semester) og ”Tilgange til ar-

kæologi” flyttes til 2. semester (fra 4. semester).” 

 

Ad 14) Annika Hvithamar informerede om ECTS-produktionen per fuld-

tidsstuderende som beskrives i et antal statistikker i dette system: https://tab-

leau.ku.dk under punktet ”-FA-US-BA” og underpunktet ”-ECTS-optje-

ning”. 

Det viser sig at ECTS-produktionen per fuldtidsstuderende inkluderer inak-

tive studerende. Det var fakultetsadministrationens klare opfattelse, at dette 

ikke var tilfældet, men det er altså forkert. Studerende, som i løbet af året 

ikke består nogen eksamener, tæller derfor med i den periode, de er indskre-

vet. Det betyder, at fx studerende på barsel, orlov eller med dispensation fra 

aktivitetskrav tæller nedad i ECTS-produktionen per fuldtidsstuderende. 

 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskulturer_ba_2015
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskulturer_ba_2015
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/naerorientalske_oldtidskulturer_ba_2015
https://kunet.ku.dk/studie/assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Optaget%20september%202015%20eller%20senere&topicId=7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c#7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c
https://kunet.ku.dk/studie/assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Optaget%20september%202015%20eller%20senere&topicId=7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c#7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c
https://kunet.ku.dk/studie/assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Optaget%20september%202015%20eller%20senere&topicId=7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c#7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c
https://kunet.ku.dk/studie/assyriologi-naerorientalsk-arkaeologi-aegyptologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Optaget%20september%202015%20eller%20senere&topicId=7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c#7f785dc0-b757-4ae5-82fb-07dcc9b5622c
https://studier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-opbygning/
https://studier.ku.dk/bachelor/naerorientalsk-arkaeologi/undervisning-og-opbygning/
https://tableau.ku.dk/
https://tableau.ku.dk/
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