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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  5. OKTOBER 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 5. oktober 2015 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), 

Tim Rudbøg (VIP-Religion, 2. suppleant), Simon Beierholm (Studerende, 

Religion, næstformand), Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellemøsten), 

Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (se-

kretær), Annika Hvithamar (studieleder, observatør), Ditte Specht (studen-

terstudievejleder, observatør), Erik Wernberg-Tougaard (studenterstudievej-

leder, observatør), Alex Bülow (studerende, observatør) 

 

Fraværende: Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 7 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Nye bachelortilvalgsstudieordninger. 

4) Brev til Mellemøststudier. 

5) Høringssvar ang. udfasning af studieordninger. 

6) Afsendt udtalelse til Det Humanistiske Fakultet fra TORS 

studienævn om lukning for optag på Grækenlandsstudier. 

7) Forslag til ændring i det nye Delfi-evalueringsskema samt evt. andre 

evalueringspraksisændringer 

8) Vedtagelse af udtalelse om bindinger. 

9) Valg til studienævnet i efteråret 2015. 

10) Undervisningsevaluering efterårssemesteret 2015 – 

midtvejsevaluering. 

11) Orientering om ny procedure vedr. indberetning af undervisnings- og 

vejledningstimer mv.  

12) Kommunikationsplan for undervisningstilmeldingen F16.  

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 21. september 2015 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at Skype-udvalget vil holde møde snarligt. Peter 

Christiansen vil deltage som repræsentant for ToRS studieadministration. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studiestartsprøver er under afholdelse på et antal 

BA-uddannelser på ToRS. Et foreløbigt indtryk viser at antallet af 

studerende der er blevet indkaldt til omprøve (syge- og reeksamen) varierer 

meget fra uddannelse til uddannelse. For Koreastudier er det 5,6 % ud af 

alle optagne studerende, for Assyriologi er det 60%, mens de øvrige 

uddannelser på hvilke der holdes studiestartsprøver ligger herimellem. Der 

er også varians indenfor samme fag fra år til år og fx Eskimologi har en 

væsentlig lavere procentsats omprøver end sidste år. Det formodes også at 

der vil være betragtelig varians i hvor stor en andel af de studerende der 

indkaldes til omprøve i studiestartsprøven der vil bestå denne, og hvor stor 

en andel der ikke vil, fx fordi de aldrig er mødt frem til studiestart men 

derimod har været spøgelsesstuderende fra start af. 

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

sager. 

 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 2.b.) Pia Johansen meddelte at hun har hørt det kan være at 

Grækenlandsstudier alligevel skal akkrediteres og henviste i den forbindelse 

til et referat fra direktionsmøde afholdt d. 14. september 2015, der kunne 

forstås på den måde. Dette på trods af at uddannelsen er under lukning. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar oplyste at Københavns Universitet, jf. 

udviklinger som har fundet sted efter direktionsmødets afholdelse, 

fastholder at akkrediteringen skal aflyses, nu da Grækenlandsstudier er 

under lukning. Den ansøgning har den pågældende akkrediteringsinstitution 

dog afslået i første omgang. Det vil måske få relevans i den forbindelse, at 

den sanktionsmulighed som akkrediteringsinstitutionen har, er at beordre 

uddannelsen lukket, hvilket den allerede er i færd med at blive, så det er 

ikke klart hvad der vil ske hvis Københavns Universitet fortsat insisterer på 

at man ønsker at aflyse den pågående akkreditering. Drøftelser fandt sted 

om emnet, under hvilke det blev nævnt at processen har været ulden. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at planlægningen af 

undervisning fra og med efterårssemesteret 2016 vil foregå efter et nyt og 

opdateret budgetskema, der skal skabe øget overblik for alle, også fagene 

selv, fx i forhold til hvor meget adjunkter, postdocs, phd-stipendiater mv. 

skal undervise, så de korrekte undervisningsmængder rammes mere præcist. 

Drøftelser fandt sted, under hvilke det blev nævnt at et forbedret overblik på 

dette område vil være en fordel, ikke mindst for den relevante 

uddannelseskoordinator for faget. 

Anikka Hvithamar fik ikke gjort meddelelse færdig om udvalg, der arbejder 

med Sydøstasienstudiers videre forankring på TORS. Meddelelsen bliver 

her bragt i sin helhed: 

Udvalget skal komme med et forslag til Sydøstasienstudiers videre foran-

kring på ToRS, herunder indstille til, hvilket sprog man ønsker at fortsætte 

med.  

  

I udvalget deltager: 

Marie Roesgaard (formand) 

Alexander Horstmann 

Marie Yoshida 

Søren Iversen (SAXO) 

Oscar Salemink (SAMF-antropologi) 

Annika Hvithamar 

Jens-Erik Mogensen 

 

Ad 3) UP redegjorde for at der skal udarbejdes nye 

bachelortilvalgsstudieordninger på ToRS. Relevante processer vil blive sat i 

værk i den forbindelse. De skal typisk være helt færdige fra ToRS’ hånd pr. 



 

SIDE 4 AF 7 1. september 2016, mhp. at kunne træde i kraft pr. 1. september 2017. Lars 

Højer redegjorde for hvorledes man på Komparative kulturstudier er blevet 

bedt om at lave om i studieelementet ”Feltmetode”, hvor man nu ikke 

længere må have to forskellige eksamensformer, fordi det åbenbart skulle 

være blevet administrativt uhåndterligt, hvad det ikke hidtil har været, og 

uden at der hidtil har været problemer på området. Det synes stadig oftere at 

være tilfældet, at administrative og formelle forhold umuliggør fagligt 

hensigtsmæssige studiestrukturer. 

 

Ad 4) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at der stadig afventes 

detaljer vedr. sammenlægningen af uddannelser indenfor Mellemøststudier. 

UP redegjorde for et brev der er under udarbejdelse om emnet. Det er stadig 

ToRS’ ønske at udskyde processen, så nye studieordninger først træder i 

kraft pr. 1. september 2018, ikke allerede 1. september 2017, som påbudt af 

dekanatet. Der er dog ikke noget der tyder på at det vil lykkes at udskyde 

processen. 

 

Ad 5) UP redegjorde for et udkast til høringssvar vedr. udfasning af 

studieordninger, herunder særligt BA-2010-studieordningerne, i forbindelse 

med ikrafttrædelse af de nye BA-2015-studieordnigner. 

Studienævnet vedtog dette høringssvar: 

”Studienævnet støtter forslag til praksis vedrørende 

studieordningsudfasning og er glad for at udgangspunktet er at 

studerende skal afslutte deres uddannelse efter den 

studieordning, de er optaget på. Vi forventer derfor at paragraf 

19 i de nye BA-2015-studieordninger vil blive ændret. Her står 

der nu at: ”Senest 1 ½ år efter denne studieordnings 

ikrafttræden (jf. § 22) lukkes alle tidligere studieordninger for 

det centrale fag på bachelorniveau i […], og der kan dermed 

ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger.”” 

 

Ad 6) UP og Pia Johansen redegjorde for en af studienævnet vedtaget og 

afsendt udtalelse til Det Humanistiske Fakultet om lukning for optag på 

Grækenlandsstudier. 

 

Ad 7) UP og Jesper Nyeng redegjorde på vegne af studienævnets 

evalueringsudvalg for et forslag til ændring i det nye Delfi-

evalueringsskema, som vil blive lagt på: 

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

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


 

SIDE 5 AF 7 Drøftelser fandt sted, under hvilke bl.a. spørgsmålet ”Hvordan vurderer du 

kursusprocessen” blev drøftet, i forhold til om det evt. skal omformuleres 

og/eller ændres. Et antal andre emner vedr. undervisningsevalueringen blev 

endvidere drøftet, herunder bl.a. hvordan studieelementet ”Videnskab og 

videnskabsteori” (det tidligere ToRS fællesfag) bør evalueres, hvordan 

kommunikationen børe tilrettelægges i ToRSnyt mv., om man kan bruge det 

nye skema til midtvejsevalueringen for efterårssemesteret 2015 med henblik 

på at indhøste erfaringer inden dets fulde indfasning fra og med 

forårssemesteret 2016, om der evt. kun bør testes på enkelte udvalgte kurser 

der ønsker at prøve kræfter med det nye skema, samt vedr. andre forhold. 

Det blev vedtaget at teste det nye skema i midtvejsevalueringen på udvalgte 

kurser og Annika Hvithamar tester det på sit kursus.  

Studienævnet vedtog Delfi-skemaet og bemyndigede 

undervisningsevalueringsudvalget til at færdiggøre skemaet samt at forestå 

relevant kommunikation vedr. det. 

 

Ad 8) UP redegjorde for et udkast til en udtalelse om bindinger. 

Drøftelser fandt sted om udtalelsen. 

Studienævnet vedtog denne udtalelse: 

”I forbindelse med det arbejde Studienævnet lavede i foråret 

2015 på fakultetets foranledning med henblik på at opløse så 

mange bindinger som det overhovedet var fagligt forsvarligt at 

gøre, vil vi gerne protestere over at flere af de få bindinger vi 

ønskede at beholde er blevet fjernet – på trods af at de stod 

anført i pdf-studieordningen for de pågældende fag. Endvidere 

fik vi, da bindingerne var blevet fjernet og de korrigerede 

studieordninger kom tilbage, ikke en udtømmende liste over 

hvad der var blevet ændret – blot en bemærkning om at der var 

nogle ændringer i forudsætningskravene der adskilte sig fra 

det, der var blevet aftalt. Vi plejer altid at få en meget regulær 

og præcis information fra Uddannelseskvalitet, når der er 

spørgsmål fra jer eller forslag til ændringer: Derfor går vi ud 

fra at denne manglende præcise information har været en 

fejltagelse.  

Da spørgsmålet om bindinger kom op i 2014 gjorde 

Studienævnet og administrationen på ToRS alt for så hurtigt 

som muligt at efterkomme så store dele af fakultetets ønske 

om opløsning af bindingerne af hensyn til at 

Studiefremdriftsreformen kunne glide så glat som muligt. Det 

lykkedes da også at få opløst langt de fleste af bindingerne på 



 

SIDE 6 AF 7 TORS. Men der er bindinger vi har ønsket at bevare med gode 

faglige begrundelser. Flere af disse bindinger er nu også blevet 

opløst. 

I svar af 10. august fra Peter Hussman i forbindelse med vores 

forespørgsel om bindinger, der var blevet opløst, hvor 

Studienævnet havde henstillet til at de skulle bibeholdes står 

der bl.a.: 

”I forbindelse med overgange til STADS er der tilsyneladende 

blevet lavet nogle ændringer i pdf-studieordningerne efter 

ordningernes oprettelse i STADS. Disse ændringer er ikke 

blevet oprettet i STADS.”  

Studienævnet understreger at ændringerne i pdf-ordningerne 

må være det gældende.  

Pdf-studieordningerne ligger på den offentligt tilgængelige 

hjemmeside: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ og 

både VIP’ere og nuværende og kommende studerende 

orienterer sig i dem og forventer at kunne stole på dem. 

Vi finder derfor en udvikling hvor STADS overtrumfer pdf-

studieordningerne meget bekymrende og vel også i strid med 

diverse legalitetsprincipper. Det er pdf-studieordningerne, der 

er fagenes grundlov og STADS, der må indrette sig derefter.” 

 

Ad 9) UP redegjorde for det forestående valg til studienævnet jf. 

https://intranet.ku.dk/valg/Sider/default.aspx. Drøftelser fandt sted om 

emnet, bl.a. vedrørende hvilke opstillinger på VIP-repræsentationsområdet 

man kan forvente. Der blev endvidere orienteret om at der efter 

studienævnsmødet, kl. 15:00 til 15:30 ville blive holdt et informations- og 

opstillingsmøde for alle interesserede VIP’ere (ikke studerende) fra ToRS 

som kunne være interesserede i at stille op ved studienævnsvalget i efteråret 

2015. 

 

Ad 10) UP redegjorde for midtvejsevalueringen for undervisningen i 

efterårssemesteret 2015. Der vil blive sendt besked ud i torsnyt torsdag den 

8. oktober. 

 

Ad 11) Studieledelsen v/Annika Hvithamar orienterede om nogle nye 

procedurer vedr. indberetning af undervisnings- og vejledningstimer mv. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://intranet.ku.dk/valg/Sider/default.aspx


 

SIDE 7 AF 7 Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at der er for 

store mængder indberetning i forvejen, og at mange af de data der skal 

indberettes på dette område allerede registreres i budgetskemaer, i 

forbindelse med Arcanic-indberetninger (kursus-indberetninger/oprettelser), 

og i andre sammenhænge. Der er derfor tale om endnu en fagligt 

unødvendig indberetnings-byrde, som bør forsøges afskaffet eller i det 

mindste samkørt med den allerede forekommende indberetning, for dermed 

at belaste fagene (dvs. uddannelseskoordinatorerne) mindst muligt. 

Studienævnet vil evt. blive orienteret yderligere om dette og beslægtede 

områder. 

 

Ad 12) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for en foreliggende 

kommunikationsplan for undervisningstilmeldingen for forårssemesteret 

2016. Jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_stu

derende_vedr_undervisningstilmelding.pdf er det vigtigt at være 

opmærksom på, at den tilmeldingsperiode der er åben fra den 15. oktober til 

den 1. november 2015 for forårssemesteret 2016’s og den tilhørende 

sommereksamen 2016’s vedkommende, både er en undervisnings- og 

eksamenstilmeldingsperiode. 

 

Ad 13) Drøftelser fandt sted om opbygningen af http://kurser.ku.dk/ hvor 

det er blevet svært at finde relevante kurser for Åbent Universitet-

studerende, herunder tomplads-kurser. 

Gustav Ryberg Smidt meddelte at han er blevet formand for baren der 

befinder sig i pavillonen foran KUA2, og at der er mulighed for at 

studerende kan afholde fagrådscaféer mv. i denne. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf
http://kurser.ku.dk/

