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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  5. MAJ 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 5. maj 2017 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), 

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Tea Sindbæk Andersen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Holger Klint 

(Studerende, Religion, næstformand), Asger Hans Thomsen (Studerende, 

Religion, suppleant), Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellemøsten), 

Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Niels Peter Bock Nielsen (Stude-

rende, 2. suppleant, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), 

Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Maria Munnecke (administra-

tiv medarbejder fra ToRS, observatør), Gustav Ryberg Smidt (studenterstu-

dievejleder, observatør), Anders Colding Egholm Sørensen (formand for 

BARstionen, studerende, inviteret gæst) 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 



 

SIDE 2 AF 6 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Ombygning af café- og fagrådslokaler på 3. sal. 

4) Vedtagelse af høringssvar vedr. besparelser. 

5) Censorformandskabets årsberetning for Minoritetsstudier og 

Komparative kulturstudier. 

6) Censorformandskabets årsberetning for Kinastudier. 

7) Genoplivning af ToRS’ skoletjeneste. 

8) Undervisningsevaluering af forårssemesteret 2017. 

9) Undervisningens dag d. 22. maj. 

10) Censorformandskabets årsberetning for Slavisk censorkorps og 

Indologi og Sydøstasienstudiers censorkorps. 

11) HUMs prøvekatalog. 

12) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 21. april 2017 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studerende i praktik nu kan få 3.000 kr. oven i 

SU’en jf.: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l138/index.htm . 

UP meddelte at fakultetet har oplyst at studerende optaget på deres KA i 

perioden 1. september 2013 til og med 1. februar 2016, har en maksimal 

studietid på 2½ år. Studerende optaget før og efter denne periode, altså 

optaget 1. februar 2013 og før dette, eller 1. september 2016 eller efter dette, 

har en maksimal studietid på 3 år på deres KA. Der står misvisende 

oplysninger i nogle KA-studieordninger, da der her blot står at den 

maksimale studietid er 3 år, selvom det ikke gælder for alle. 

UP meddelte at der afholdes åbent hus på ITX den 10. maj 2017 kl. 15-18 

og den 29. maj 2017 kl. 15-18 jf.: http://pc-

eksamen.ku.dk/nyheder/aabenthus16/  som alle studerende, som skal til 

eksamen på Peter Bangs Vej 36/ITX, og som ikke tidligere har afprøvet 

systemet, opfordres til at komme forbi. UP meddelte endvidere at 

studienævnet har modtaget en invitation fra prodekan Jens Erik Mogensen 

til et uformelt dialogmøde, som UP vil melde studienævnet til. UP 

redegjorde for en konkret sag, hvor fakultetet forsøger at få studienævnet til 

at trække en uddannelsesforbedrende dispensation tilbage, som er udstedt jf. 

studienævnets mangeårige velfungerende praksis på området, jf. side 3-4 i: 

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l138/index.htm
http://pc-eksamen.ku.dk/nyheder/aabenthus16/
http://pc-eksamen.ku.dk/nyheder/aabenthus16/


 

SIDE 3 AF 6 http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_a

pr_2015_-_godkendt.pdf  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) MW meddelte at han har søgt midlertidig afløsning som 

uddannelseskoordinator for Religionsvidenskab. Mikkel Bunkenborg 

meddelte at drøftelser finder sted med CBS i forbindelse med nedlæggelsen 

af deres sprogundervisning i kinesisk på deres BSc in Business, Asian 

Language and Culture, Asian Studies Programme 

(http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/bsc_asp_0.pdf) 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der er kommet et 

taxameterreformudspil jf.: http://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-

uddannelser/udspil_nytbevillingssystemfordevideregaendeuddannelser.pdf  

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endvidere, at det er besluttet at der 

kan indmeldes en buffer i procent, som indebærer at der optages flere 

studerende på BA- og KA-uddannelser, end dimensioneringens 

pladsbegrænsning ellers tillader. Dette som følge af at der altid er et 

initialfrafald af studerende som er optaget, men som ikke møder frem og 

påbegynder uddannelsen. Bufferen skal passe til dette, således at det antal 

studerende der faktisk starter på uddannelsen passer bedre til 

dimensioneringens pladsbegrænsning. Det meddeltes i den forbindelse at 

BA i Moderne Indien og Sydasienstudier fejlagtigt er blevet dimensioneret 

ned til et optag på kun 10 studerende årligt, hvilket gennem nogen tid er 

blevet forsøgt ændret til noget mere korrekt. 

 

Ad 3) Anders Colding Egholm Sørensen, studerende og formand for 

BARstionen, kom til stede under punktet som inviteret gæst, og redegjorde 

for et foreliggende forslag til ombygning af café- og fagrådslokalerne på 3. 

sal 

Studienævnet støtter forslaget varmt. 

 

Ad 4) UP redegjorde for et foreliggende udkast til høringssvar vedr. 

besparelser. 

Studienævnet besluttede at det ikke vedtager sit eget høringssvar til 

placering på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/  

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_apr_2015_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_apr_2015_-_godkendt.pdf
http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/bsc_asp_0.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser/udspil_nytbevillingssystemfordevideregaendeuddannelser.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser/udspil_nytbevillingssystemfordevideregaendeuddannelser.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser/udspil_nytbevillingssystemfordevideregaendeuddannelser.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/


 

SIDE 4 AF 6 Studienævnet besluttede i stedet at bidrage til et fælles ToRS-høringssvar, 

hvilket studienævnet bemyndigede Birgitte Schepelern Johansen og UP til at 

foranstalte på studienævnets vegne. 

 

Ad 5) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for 

Minoritetsstudier og Komparative kulturstudier. 

 

Ad 6) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for 

Kinastudier. 

 

Ad 7) UP redegjorde for et ønske om genoplivning af ToRS skoletjeneste 

jf.: http://tors.ku.dk/samarbejde/skoletjeneste/  Denne tjeneste har ligget 

stille nogen tid. 

Studienævnet udpegede MW, Tea Sindbæk Andersen, Amanda Brødsgaard, 

Holger Klint og Gustav Ryberg Schmidt til et åbent udvalg (dvs. et hvor 

ikke-studienævnsmedlemmer kan indgå) til at foranstalte genoplivningen. 

 

Ad 8) UP redegjorde for den forestående undervisningsevaluering af 

forårssemesteret 2017 jf.: 

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

Drøftelser fandt sted om emnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for undervisningens dag d. 22. maj på Schæffergården, 

hvor TEACH vil bidrage med noget relevant omkring 

undervisningsporteføljer, jf.:  

http://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/paedagogiskcenter/  

 

Ad 10) UP redegjorde for censorformandskabets årsberetning for Slavisk 

censorkorps og Indologi og Sydøstasienstudiers censorkorps. 

 

Ad 11) UP og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes det nedsatte 

udvalg, jf. punkt 6 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_21_a

pr_2017_-_godkendt.pdf foreslår at de tilladte eksamensformer på ToRS 

bliver disse: 

 

http://tors.ku.dk/samarbejde/skoletjeneste/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/paedagogiskcenter/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_21_apr_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_21_apr_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 5 AF 6 ID Eksamenstype Eksamensform Omfang1 Kolonne1 Kolonne2 

4 Mundtlig Fri 30 min. med materiale 
 

8 Mundtlig Fri 30 min. med materiale 
under forudsætning 
af aktiv deltagelse* 

14 Mundtlig Bunden 30 min. 
Ingen forbere-
delse   

16 Mundtlig Bunden 30 min. 
med forbere-
delse 30 min. 

20 Mundtlig Bunden 30 min. 
Ingen forbere-
delse 

under forudsætning 
af aktiv deltagelse 

52 Hjemmeopgave Fri 11-15 ns. 
 

  

53 Hjemmeopgave Fri 16-20 ns. 
 

  

59 Hjemmeopgave Fri 21-25 ns. 
 

  

60 Hjemmeopgave Fri 26-30 ns. 
 

  

103 Hjemmeopgave Bunden 6-10 ns. 7 dage   

104 Hjemmeopgave Bunden 11-15 ns. 7 dage   

143 Hjemmeopgave Bunden 6-10 ns. 7 dage 
under forudsætning 
af aktiv deltagelse 

196 Skriftlig prøve Bunden 3 timer 
  197 Skriftlig prøve Bunden 4 timer 
  199 Skriftlig prøve Bunden 6 timer 
  200 Skriftlig prøve Bunden 3 timer under forudsætning af aktiv deltagelse 

205 Aktiv undervisningsdeltagelse 
   212 Portfolio** 

 

11-15 ns. 
  214 Portfolio 

 

21-25 ns. 
  64 Hjemmeopgave** Fri 21-25 ns. 
  65 Hjemmeopgave Fri 50-80 ns. 
  *Den aktive deltagelse består af en blanding af mundtlige oplæg, skriftlige afleveringer og/eller 

krav om fysisk tilstedeværelse. De præcise krav inklusiv omfang fremgår af kursusbeskrivelsen. 
**Prøven består af forskellige elementer. Den konkrete beskrivelse af elementerne og den speci-
fikke beskrivelse af hvorledes bedømmelsen af de enkelte elementer m.v. indgår i den samlede 
bedømmelse fremgår af kursusbeskrivelsen. 
*** Identisk med nr. 59 ud over at dette er 30 ECTS  

  

Drøftelser fandt sted om det foreslåede katalog over tilladte 

eksamensformer, under hvilke det blev nævnt at nogle fag har brug for 

mundtlige eksaminer, hvor selve eksamen varer længere end 30 minutter, 

fordi man ikke kan nå at eksaminere i alle de både sproglige og realia-

faglige delelementer som der skal eksamineres i, ved den/de pågældende 

eksaminer, på kun 30 minutter. Fra anden side i Studienævnet blev der gjort 

opmærksom på at det måtte være muligt at skære eksamen til så den kunne 

være indenfor rammerne på 30 minutter. 

Studienævnet bemyndigede udvalget til at arbejde videre med kataloget, 

sende det i høring hos uddannelseskoordinatorerne, få det endelig godkendt 

pr. mail og afsendt til fakultetet inden fristens udløb [red. punktet blev 



 

SIDE 6 AF 6 efterfølgende sat på studienævnsmødet d. 19. maj]. 

 

Ad 12) Intet. 


