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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  6. OKTOBER 2014 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 
Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 6. oktober 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Lars Højer (VIP-
Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Niklas Minana (Studeren-
de, Asienstudier), Sophus U. S. Helle (Studerende, Mellemøsten, suppleant), 
Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionsse-
kretær, observatør), Annika Hvithamar (kommende studieleder, observatør), 
Tippe Eisner (eksamensmedarbejder, observatør), Anne Bergenholtz (eksa-
mensmedarbejder, observatør), Caroline Gjellerod (eksamensmedarbejder, 
observatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), 
Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Bastian Friborg (Stude-
rende, Religion, vikarierende næstformand)  

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 



 

SIDE 2 AF 5 2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Praksis vedrørende dispensation til 4. og 5. eksamensforsøg. 
4) Notat vedr. offentliggørelse af eksamensdatoer. 
5) Studiemiljømidler. 
6) Praksis for meritoverførsel som ToRS-fællesfag / Videnskabsteori. 
7) Undervisningsevaluering. 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat var ikke blevet eftersendt. Det eftersendes inden næste 
møde. 

 

Ad 1.c.) Ingen. 

 

Ad 2.a.) UP og Maria Munnecke redegjorde for hvorledes alle de ToRS’ 
BA-studieordninger, der er i kraft nu er blevet justeret af fakultetet i 
forlængelse af Studiefremdriftsreformen. Der er blevet tilføjet strukturerede 
forløb inkl. mobilitetsvinduer, og disse vil bestemme hvad den enkelte 
studerende bliver automatisk undervisnings- og eksamenstilmeldt, under de 
nye regler heromkring. Herudover er studiestartsprøver, for uddannelser der 
har denne, samt oplysningspligt og forpligtelse til at søge merit for 
forhåndsgodkendte studieelementer blevet indføjet i de nu gældende 
udgaver af studieordningerne. 

Maria Munnecke redegjorde endvidere for at fakultetet har oplyst at 
pensumbestemmelserne ikke skal lægges i et katalog ved siden af 
studieordningerne (under: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/), men under en 
underside på KUnet under overskriften ”Før eksamen”. Drøftelser fandt sted 
om emnet, herunder vedr. tidsplanen for indhentelse af pensumkrav for de 
respektive studieelementer hos fagmiljøerne, samt det forhold at når 
studiefremdriftsreformen er trådt i kraft for alle, ikke længere vil være 
muligt at afmelde studerende fra eksamen, hvis de ikke afleverer individuelt 
pensum/petitum ved eksaminer hvor der er krav om at aflevere og få 
godkendt et sådant. Problemet er ikke så stort endnu, da den automatiske 
tilmelding kun gælder for de nye 1. års studerende og der er på 1. år er 



 

SIDE 3 AF 5 mange eksaminer, der har enten aktiv undervisningsdeltagelse eller 
fællespensum. 

Maria Munnecke redegjorde endelig for studieordning for tilvalget i 
Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningnen, som er lavet efter 
den ny skabelon, efter hvilken pensumbestemmelserne ikke indgår i 
studieordningen. Derfor er der udarbejdet et udkast til pensumbestemmelser, 
som studienævnet vedtog, som hurtigst muligt skal lægges ud på rette sted. 

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

 

Ad 2.b.) Sophus U. S. Helle meddelte at han er blevet udpeget som 
valgansvarlig for de studerende ved det forestående valg af 
studenterrepræsentanter til studienævnet. Niklas Minana meddelte at 
Asiatisk Fagråd vil afholde et møde og igangsætte aktiviteter. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der er indsendt navne til et eksternt 
evalueringspanel der er under etablering. Dette panel skal bistå Det 
Humanistiske Fakultet ved sin del af Københavns Universitets 
institutionsakkreditering. Institutionsakkrediteringen udmønter sig indtil 
videre i at institutionerne opfordres til at gøre det samme som ACE 
Denmark tidligere udførte, nu blot internt, hvor der så evt. skal opbygges en 
slags ”mini-ACE” internt på KU, hvorved universitetet kan dokumentere 
overfor ministeriet at universitetet kan dokumentere overfor for sig selv, at 
dets uddannelser er kvalitetssikret i tilstrækkelig grad. MW vil rundsende et 
antal dokumenter vedr. emnet. 

 

Ad 3) UP og MW redegjorde for hidtidig praksis. Drøftelser vedr. praksis 
for udstedelse af dispensationer til 4. og 5. eksamensforsøg fandt sted. Der 
var bred enighed i Studienævnet om at det ikke er heldigt at give 4. 
eksamensforsøg adminstrativt, men også om at det er en god ide at 
bibeholde denne praksis indtil det viser sig hvordan virkningerne af 
Studiefremdriftsreformen bliver på dispensationsområdet. Dvs dette punkt 
må tages op igen til foråret. 

 

Ad 4) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer indikerer. 
Tippe Eisner, Anne Bergenholtz og Caroline Gjellerod kom til stede under 
punktet og redegjorde for et rundsendt notat. Der har fra studenterside været 
udtrykt ønske om at få oplyst eksamensdatoer tidligere, for bedre at kunne 
planlægge. Drøftelser fandt sted, under hvilke det blev nævnt at 



 

SIDE 4 AF 5 eksamensplanlægningen på ToRS er meget omfattende og kompleks, pga. 
de mange forskellige fag og eksaminer, og at det derfor i mange tilfælde er 
svært at få puslespillet til at gå op før relativt sent i semesteret. ToRS 
studieadministration vil arbejde med videre emnet, og evt. se på om der i 
visse tilfælde kan oplyses en periode på 2-3 dage tidligere i semesteret, 
indenfor hvilken en given eksamen kan ligge. 

 

Ad 5) Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes de indkomne forslag til 
projekter der søger penge fra puljen af studiemiljømidler, er blevet 
gennemgået og de udvalgte indsendt til fakultetet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der hidtil er blevet meritoverført som 
ToRS-fællesfag for studerende der skifter fra en ToRS-BA til en anden, 
samt fra andre videnskabsteoretiske studieelementer på mindst 15 ECTS, 
selvom det i begge tilfælde indebærer at den studerende mangler den 
fagspecifikke del af ToRS-fællefag indenfor det fag som vedkommende er 
skriftet til. Drøftelser fandt sted om emnet, på baggrund af hvilke 
studienævnet vedtog at opretholde hidtidig meritoverførselspraksis på 
området. 

 

Ad 7) UP redegjorde for det rundsendte udkast til skema til brug ved 
undervisningsevaluering. Drøftelser fandt sted om skemaet, bl.a. vedr. 
spørgsmålet ”Har du deltaget regelmæssigt i undervisningen?”, de nævnte 
undervisningsformer, spørgsmålet: ”Har der været samarbejde mellem de 
studerende” hvor der er forskel på om der svares nej fordi det ikke var 
relevant ved det givne kursus, eller der svares nej hvor det havde været 
relevant, samt vedr. andre forhold i skemaet. Skemaet blev sat på 
efterfølgende møde. 

 

Ad 8) Lars Højer spurgte om i hvilket omfang KA i Tværkulturelle studier 
er med i det udspil til dimensioneringsplan som regeringen har fremlagt. 
MW redegjorde for hvorledes KA i Tværkulturelle studier indgår i 
kategorien ”Områdestudier og andre humanistiske fag”, men fordi 
Tværkulturelle studier ikke har eksisteret i hele tiåret fra 1998-2008, skal 
det ikke neddimensioneres, ligesom de øvrige fag der har eksisteret i hele 
dette tiår skal. Drøftelser fandt sted om dimensioneringsforslaget, herunder 
vedr. det forhold at ministeren (og et antal foregående ministre) indtil for 
nyligt har sagt at der skulle optages flere på Det Humanistiske Fakultets 
uddannelser, hvorefter der er blevet optaget yderligere studerende på ToRS’ 
BA-uddannelser. 



 

SIDE 5 AF 5 Kulturarvskurset (”HKKÅ03301U  Cross-cultural Heritage Course 
(http://kurser.ku.dk/course/hkk%c3%8503301u/2014-2015)”) blev drøftet, 
herunder bl.a. det forhold at kurset, som noget atypisk, indeholder en 
studietur til Kina. UP oplyste at kurset finansieres af Qatar-midler og bidrag 
fra Kulturstyrelsen, og at det retter sig mod f.eks. museumsinspektører 
under videreuddannelse, men at kursets første forløb i efteråret 2014 
fungerer som et pilotprojekt. 


