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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  7. DECEMBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 7. december 2017 kl. 10:30 til 12:30  

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), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa), Stine Puri (VIP-Øvrige fag, 1. suppleant), Holger Klint 

(Studerende, Religion, næstformand), Sebastian Weede (Studerende, Øst- 

og Sydøsteuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Anna Buchardt 

Larsen (Studerende, Mellemøsten, 1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekre-

tær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Felicia Sjørvad (Studen-

terstudievejleder, observatør). 

 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Optagelsesudvalgsmedlemmer til kvote 2-optagelsesudvalgsmøder i 

2018. 

4) Studienævnets adgang til dokumenter på KUnet. 

5) Besked i ToRSnyt om evaluering. 

6) Arbejdsgruppe om ToRS fællesfag. 

7) De nye studieordninger. 

8) Planlægning af kommende møder. 

9) Undervisningstilmeldinger F18. 

10) Eksamensstatistik med oversigter og karaktergennemsnit indføjet. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 23. november 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun har deltaget i et Erasmus-møde angående en 

interessetilkendegivelse som snart skal finde sted. Der vil blive videreført og 

evt. nytegnet aftaler med et antal universiteter i Mellemøsten, for 

Mellemøsthovedområdets vedkommende evt. med involveringer af 

Christine Aster Crone som nu er international koordinator på ToRS. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at Østeuropahovedområdet søger 

at forlænge og nytegne så mange Erasmus-aftaler som muligt, fordi deres 

nye 2018-BA-studieordning i Østeuropastudier indeholder et udlandsophold 

på 5. semester. Første optag til denne BA sker pr. 1. september 2018 og 

denne studieordning vil snart være at finde på:  

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

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at reglen om mindst 30 tilmeldte 

studerende før et kursus må oprettes, træder i kraft enten fra og med 

efterårssemesteret 2019 eller fra og med efterårssemesteret 2020. Hun 

meddelte endvidere at nogle pladser i BA-optaget rykkes rundt mellem 

nogle ToRS-uddannelser ved optaget pr. 1. september 2018. KA i Islamiske 

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


 

SIDE 3 AF 5 studier vil få i alt 5 pladser ved optaget pr. 1. september 2018, fordi denne 

KA har fået nogle pladser som var i overskud andetsteds på fakultetet. 

Annika Hvithamar meddelte endvidere at sammenlægningen af et antal 

censorkorps er i proces, at tilpasning af 8- og 12-timers-

undervisningsugekravene fortsat er i proces og at indvielsen af 

studenterlokalerne på 3. sal i bygning 10 finder sted 9. februar 2018. 

 

Ad 3) UP redegjorde for et brev om optagelsesudvalgsmedlemmer til kvote 

2-optagelsesudvalgsmøder i 2018. Udvalgene vil bestå af 

studienævnsmedlemmer, ligesom tidligere år. 

 

Ad 4) UP redegjorde studienævnets adgang til dokumenter på KUnet jf. 

punkt 7 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_n

ov_2017_-_godkendt.pdf  

Der er nu modtaget et svar fra fællesadministrationen i Nørregade, i hvilket 

det bl.a. fremgår, at der i disse dokumenter på KUnet, er betragtninger og 

fortolkninger, der skal tilpasses eller suppleres, før studienævnene må 

informeres om dem. Det anføres endvidere at Aarhus Universitet også har et 

lukket intranet, med login-hegn, udover deres centrale offentligt 

tilgængelige sider som har medarbejdere henholdsvis studerende som 

målgruppe, nemlig: http://medarbejdere.au.dk/  samt: 

http://studerende.au.dk/  

Studienævnet undrede sig over hvilke betragtning og fortolkninger det mon 

kunne dreje sig om i disse dokumenter på KUnet som skal omskrives inden 

studienævnene kan få dem, og konstaterede at Københavns Universitet ikke 

har nogen offentligt tilgængelige centrale sider med medarbejdere og 

studerende som målgruppe. De eneste sider på Københavns Universitet som 

har medarbejdere og studerende som målgruppe, og som samtidig er 

offentligt tilgængelige (dvs. ikke bag login-hegn) er de der er oprettet og 

vedligeholdes af decentrale instanser, så som studienævnets egen side: 

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

Dette er uhensigtsmæssigt, fordi offentlighed, også omkring de indre 

anliggender, er et mål i sig selv på et universitet. Hvis der befandt sig mere 

af det der i dag ligger bag forskellige login-hegn på KUnet på offentligt 

tilgængelige internetsider, kunne alle, også fx medarbejdere og studerende 

fra Aarhus Universitet, tilgå materialet, ligesom medarbejdere og studerende 

ved Københavns Universitet allerede nu kan tilgå tilsvarende materiale på 

Aarhus Universitets offentligt tilgængelige hjemmesider. 

Studienævnet nedsatte et udvalg til at gå videre med emnet, det består af 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://medarbejdere.au.dk/
http://studerende.au.dk/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/


 

SIDE 4 AF 5 MW og Amanda Brødsgaard. 

 

Ad 5) UP redegjorde for en rundsendt besked i ToRSnyt om evaluering, 

nemlig denne: 

https://intranet.ku.dk/tors/Meddelelser/Sider/Evalueringafkurserforaar2017.

aspx  

Anna Buchardt Larsen er foreløbigt eneste studentermedlem af udvalget, 

men en eller flere yderligere studerende vil evt. indtræde i udvalget.  

 

Ad 6) Tea Sindbæk redegjorde for hvorledes arbejdsgruppen om 

Videnskabsteori / ToRS fællesfag opfordrer til at nogen evt. bør arrangere et 

seminar i starten af semesteret hvor de respektive undervisere på de 

fagspecifikke dele af studieelementet bringes sammen mhp. faglig 

udveksling og inspiration. 

Studienævnet støtter denne opfordring. 

 

Ad 7) UP redegjorde for processen frem mod de nye studieordninger der 

skal vedtages. I modsætning til hvad der ellers fremgår under punkt 4 på 

side 3 her: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_n

ov_2017_-_godkendt.pdf  så viser det sig nu, at de mange nye 

studieordninger alligevel vil træde i kraft på forskellige tidspunkter, nogle 1. 

september 2019, nogle 1. september 2020 og måske også nogle 1. februar 

2020. 

I de nye KA-studieordninger, som for de flestes vedkommende 

formodentlig vil træde i kraft pr. 1. september 2019, vil specialer få et 

omfang på mellem 50-60 normalsider på alle HUM’s uddannelser, hvilket er 

en nedgang fra de nuværende 60-80 sider som er gældende på de fleste KA-

uddannelser på ToRS. 

Drøftelser om emnet fandt sted. 

Studienævnet vedtog at sætte emnet på næste møde, med henblik på 

afklaring af om studienævnet evt. skal vedtage en udtalelse om emnet, hvem 

der i givet fald skal skrive den, hvad den bør indeholde og hvem den bør 

stiles til. 

 

Ad 8) Studienævnet vedtog at det måske holder møde d. 21. december 2017. 

Dette møde vil dog evt. blive aflyst, hvis der ikke er nogen presserende 

punkter. [red.: Mødet d. 21. dec. blev aflyst]. Da Alex K. Tonnesen er gået 

https://intranet.ku.dk/tors/Meddelelser/Sider/Evalueringafkurserforaar2017.aspx
https://intranet.ku.dk/tors/Meddelelser/Sider/Evalueringafkurserforaar2017.aspx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 5 AF 5 på juleferie denne dag, vil referent blive MW, hvis mødet holdes. Der 

holdes ikke møde d. 4. januar 2017, så efterfølgende møde bliver 18. januar 

2018. 

 

Ad 9) UP og Annika Hvithamar meddelte vedr. undervisningstilmeldingen 

for forårssemesteret 2018. 

Det blev i den anledning pointeret at 4. semester på BA i Arabisk foregår i 

udlandet med meritoverførsel, og ikke som udlagt undervisning og at der i 

øvrigt ikke skal være kurser opslået på ToRS for 4. semester i BA i arabisk, 

da de aflægger dette semester i udlandet.  

 

Ad 10) MW redegjorde en rundsendt eksamensstatistik med oversigter og 

karaktergennemsnit indføjet. MW skriver konklusioner på statistikken, som 

vil blive lagt ind i evalueringsrapporten Efterår 2017 der efter sin 

færdiggørelse vil blive lagt her: 

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

 

Ad 11) Felicia Sjørvad spurgte til hvorledes det bliver med specialer skrevet 

i forårssemesteret jf. 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20und

ervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20

p%C3%A5%20KU.pdf , når kontrakten skal godkendes senest 30. 

november, hvilket er før de sidste eksaminer før specialet bestås i januar jf.: 

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

dg_else_af_specialekontrakt.doc  Felicia Sjørvad spurgte endvidere til 

nedlæggelsen af institutrådene jf.: http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-

2017/bestyrelsesmoede-nr.-91/pkt.05.00_sagsfremstilling_i-r_d.pdf samt: 

http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2017/bestyrelsesmoede-nr.-

91/pkt.05.01_bilag_1_evaluering_af_institutr_d_rapport171002.pdf samt: 

https://uniavisen.dk/rektor-vil-nedlaegge-institutraad/  

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Documents/Brev%20til%20undervisere%20og%20specialevejledere%20om%20nye%20specialefrister%20p%C3%A5%20KU.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Pr_cisering_vedr_indg_else_af_specialekontrakt.doc
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Pr_cisering_vedr_indg_else_af_specialekontrakt.doc
http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2017/bestyrelsesmoede-nr.-91/pkt.05.00_sagsfremstilling_i-r_d.pdf
http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2017/bestyrelsesmoede-nr.-91/pkt.05.00_sagsfremstilling_i-r_d.pdf
http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2017/bestyrelsesmoede-nr.-91/pkt.05.01_bilag_1_evaluering_af_institutr_d_rapport171002.pdf
http://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2017/bestyrelsesmoede-nr.-91/pkt.05.01_bilag_1_evaluering_af_institutr_d_rapport171002.pdf
https://uniavisen.dk/rektor-vil-nedlaegge-institutraad/

