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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  6. NOVEMBER 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 6. november 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), 

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øv-

rige fag), Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Amanda 

Brødsgaard (Studerende, Næstformand, Asien), Niels Peter Bock Nielsen 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 1. suppleant), Annika Hvithamar (Stu-

dieleder, observatør), Alex K. Tonnesen (sekretær). 

 

Fraværende: Holger Klint (Studerende, Religion), Ula Rasool (Studerende, 

Mellemøsten), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 



 

 

SIDE 2 AF 5 c. Studieledelsen. 

3) Sideantal for specialer. 

4) Varsling om maksimal studietid sendt til BA og KA-studerende. 

5) Skal studienævnet udforme egne retningslinjer om plagiat. 

6) Ny studenterstudievejleder og nye åbningstider. 

7) Fælles administrativ resultatpraksis på KU. 

8) BATV2019 og KATV2019 assyriologi. 

9) Slutevaluering af specialeskrivning på Det Humanistiske Fakultet. 

10) BATV2019 og KATV2019 - Indianske sprog og kulturer. 

11) Generisk spørgeskema til løbende evaluering af undervisning på 

kurser på KU-HUM samt referat af workshop om elektronisk 

evaluering. 

12) Undervisningsevaluering af forårssemesteret 2018. 

13) Studienævnsformændenes fortsatte deltagelse i afgørelsesnetværket. 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 23. oktober 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studievejledningen vil deltage regelmæssigt som 

observatører på studienævnets møder fremover og at den mangel på 

deltagelse der har været i efteråret har skyldtes misforståelser i forbindelse 

med planlægningen af deltagelsen. Hun meddelte endvidere at hun stiller op 

til studienævnet og at Nicole Brisch, Claus Valling Pedersen og Joshua 

Sabih stiller op som 1., 2. og 3. suppleanter på Mellemøstområdet 

henholdsvis, jf. side 178 i: https://kunet.ku.dk/om-

ku/valg/Documents/Kandidatliste.pdf  

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

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor observatører og 

gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Amanda Brødsgaard meddelte at de studerende fra 

repræsentationsområdet Asien har opstillet kandidater til studienævnet. 

Mikkel Bunkenborg meddelte at han stiller op til studienævnet jf.: 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/Kandidatliste.pdf  

Amanda Brødsgaard meddelte at der afholdes ToRS på Tværs fredag d. 16. 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/Kandidatliste.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/Kandidatliste.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/Kandidatliste.pdf


 

 

SIDE 3 AF 5 november 2018 med tema ”Ondskab” jf.: https://da-

dk.facebook.com/events/285859058923701/  

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at en 

eksamensklagestatistik viser at ToRS har fået 9 eksamensklager, af hvilke 2 

har fået medhold. Jf. fx: 

https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Klagemu

ligheder&topicId=8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80#8940c7ff-

c397-4344-93a1-e21760a69c80  

 

Ad 3) Studienævnet vedtog denne generelle dispensation, der gælder for 

speciale-studieelementet i samtlige KA-studieordninger på ToRS frem til og 

med KA-2018-studieordninger: 

 

Prøvebestemmelser 

Omfang: 50-80 normalsider 

 

De andre bestemmelser vedr. specialet i de respektive KA-studieordninger 

forbliver uændrede. 

 

Denne dispensation gælder fra og med sommereksamen 2019, dvs. fra og 

med specialer skrevet i forårssemesteret 2019, jf. punktet ”Jeg vil gerne se 

et overblik over tidsfrister” på denne side: https://kunet.ku.dk/studie/tvaer-

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

leforløb&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-

420e-93e3-321facfa080b  og den gælder ved denne og alle efterfølgende ek-

samensterminer, ved hvilke der fortsat skrives specialer efter disse præ-

2019-KA-studieordninger på ToRS. 

 

I de nye KA-2019-studieordninger er omfanget 50-60 sider, og det ændrer 

ovenstående generelle dispensation ikke ved, da den altså kun gælder for de 

tidligere KA-studieordninger på ToRS, dvs. 2008-, 2009-, 2015-, 2017- og 

2018-KA-studieordninger. 

 

Dispensationen placeres under afsnittet ”Dispensationer mv.” på relevante 

internetsider, fx disse og andre: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stu-

dier/ 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/ 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/  

 

https://da-dk.facebook.com/events/285859058923701/
https://da-dk.facebook.com/events/285859058923701/
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Klagemuligheder&topicId=8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80#8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Klagemuligheder&topicId=8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80#8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Klagemuligheder&topicId=8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80#8940c7ff-c397-4344-93a1-e21760a69c80
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforløb&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%20specialeforløb&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%20specialeforløb&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%20specialeforløb&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/


 

 

SIDE 4 AF 5  

Ad 4) UP redegjorde for at der er udsendt varslinger til 16 BA- og KA-

studerende på ToRS vedr. overskredet maksimal studietid jf. fx 

https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Maksimal%20studietid&topicId=0dcb4c14-

6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3#0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3  

 

Ad 5) Studienævnet vedtog at det ikke udformer sine egne retningslinjer om 

plagiat, da den vejledning der findes på: http://stopplagiat.nu/  er 

tilstrækkelig. 

Derudover har studienævnet tidligere vedtaget dette notat: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_o

m_genbrug_af_pensum.pdf 

Emnet vil blive taget op på et medarbejdermøde eller i et lignende regi. 

 

Ad 6) UP redegjorde for at Emilie Østergaard Marcher er startet som ny 

studenterstudievejleder for Religionsvidenskab jf.: 

https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/  

 

Ad 7) UP redegjorde for en fælles administrativ resultatpraksis på KU, 

omkring hvornår der skal bedømmes ”Udeblevet” og hvornår der skal 

bedømmes ”-3”/”Ikke-bestået”. Der var enighed i studienævnet om at det 

var godt med nogle fælles retningslinjer, da det er et punkt, der altid opstår 

tvivl om. 

 

Ad 8) UP redegjorde for et udkast til BATV2019 og KATV2019 

assyriologi-studieordninger, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/ når de 

er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) Studienævnet drøftede slutevaluering af specialeskrivning på ToRS, 

som nu skal igangsættes. Studieleder Annika Hvithamar vil ud fra fakultetets 

skema udarbejde et skema til evaluering af projektorienterede forløb, BA-

projekter og specialer – enten som ét skema eller som flere forskellige. 

 

https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Maksimal%20studietid&topicId=0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3#0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3
https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Maksimal%20studietid&topicId=0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3#0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3
https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Maksimal%20studietid&topicId=0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3#0dcb4c14-6e08-4015-ac4d-6112b48dd5f3
http://stopplagiat.nu/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_genbrug_af_pensum.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_genbrug_af_pensum.pdf
https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/assyriologi/


 

 

SIDE 5 AF 5 Ad 10) UP redegjorde for et udkast til BATV2019 og KATV2019 - 

Indianske sprog og kulturer-studieordninger, som vil blive lagt her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/ når de er 

endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) UP redegjorde for det nye elektroniske evalueringssystem. Der 

anvendes et generisk spørgeskema som bl.a. i sit nuværende udkast 

indeholder spørgsmål som ”Hvad har du lært i løbet af kurset?”, ”Hvornår 

var det klart for dig, hvad du skulle lære i løbet af kurset?”, ”Er det klart, 

hvad der forventes af dig til eksamen?” samt en stribe andre spørgsmål. 

Hidtil er kurserne blevet ABC-indplaceret jf. fx: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2

017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx 

Det er meningen at kurserne fortsat skal ABC-indplaceres, men det nye 

spørgeskema egner sig ikke lige så godt til det, som de hidtil på ToRS 

anvendte skemaer gør, jf.: 

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

Drøftelser fandt sted om det nye kursusevalueringsspørgeskema og der blev 

lavet forslag til rettelser.  

 

Ad 12) UP redegjorde for undervisningsevalueringen af forårssemesteret 

2018, som pågår. 

 

Ad 13) Studienævnet vedtog at afsende en mail til en stribe modtagere om 

nødvendigheden af studienævnsformændenes fortsatte deltagelse i 

afgørelsesnetværket på Det Humanistiske Fakultet. 

 

Ad 14) Intet. 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indiansk/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/FINAL_E2017_undervisningsevalueringsrapport_til_SN.docx
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/
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