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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  8. APRIL 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 8. april 2016 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Pia Johansen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Bir-

gitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Simon Beierholm (Studerende, 

Religion, næstformand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), 

Holger Klint (Studerende, Religion, 1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekre-

tær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Maria Munnecke (studie-

ordningsansvarlig mv., observatør), Thomas Rasmussen (studenterstudievej-

leder, observatør), Bente Bladsgaard (Studerende, Mellemøsten, observatør) 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Frederikke Bencke 

(Studerende, Asienstudier), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellem-

østen) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Undervisningens dag. 

4) ToRS uddannelsesredegørelse 2015. 

5) Religionsfagene uddannelsesevaluering. 

6) Småfags fremtid. 

7) Sommerskoler - Global Urban Studies. 

8) Studienævnsnotat om genbrug af pensum. 

9) Studienævnsnotat om selvplagiering. 

10) Opdateret notat om fri adgang til kurser på ToRS. 

11) Studienævnsvedtagelse vedr. dispensation til at få en ekstern 

vejleder 

12) Studienævnsprocedure vedr. censorformandsskabsindberetninger. 

13) Evt. ændring af reglerne omkring eksaminer med formen ”...under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse”. 

14) Undervisningsevaluering. 

15) Udkast til ny standardskrivelse vedr. "Supplerende frit emne"-

eksamensaflæggelser. 

16) Orientering om barsel og barselsorlov på KU-net. 

17) Evaluerende tilkendegivelse - Vintereksamen 2015-2016 - 

Religionsfagene, ToRS. 

18) Afholdt oplæg om studienævn og studieleders ansvar for 

kvalitetssikring. 

19) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 11. marts 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at han vil skrive til dekanen vedr. dennes besøg i 

studienævnet. 

 

Ad 2.a.) MW meddelte at han vil afsende et brev til rektor i anledningen af 

processen vedr. de nulstillede uddannelser og småfagenes fremtid. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Mikkel Bunkenborg meddelte at der er blevet holdt et møde blandt 



 

SIDE 3 AF 6 asienfagene, som studienævnet evt. vil blive informeret yderligere om. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at det videre arbejde med 

studieordninger på fakultetsniveau lukkes ned i 2016. Man planlægger at gå 

over til Aarhus-modellen efter hvilken studieordninger ikke ligger i pdf-

dokumenter på hjemmesider under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ men i stedet i et 

andet format som ses på: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  

Altså fx: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/r

eligionsvidenskab_ba.pdf vil blive erstattet af noget der ligner: 

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGo

dkendtOrdning&dokOrdningId=10364&sprog=da  

Maria Munnecke meddelte i den forbindelse at der evt. skal indmeldes 

nogen få udvalgte studieordninger der skal transformeres til det nye format 

som de første under en pilotordning heromkring, samt at der evt. skal foregå 

processer i forhold til et antal tilvalgsstudieordninger. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der ved Det Humanistiske 

Fakultets majfest som afholdes 27. maj 2016 kl. 14-18 på torvet i KUA2 vil 

blive uddelt et antal priser, nemlig undervisningsprisen, forskningsprisen, 

formidlingsprisen, og medarbejderprisen. Der vil være mulighed for at 

indstille til disse priser. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte at samarbejdsudvalget på ToRS har 

været på et seminar omkring de problemer der er opstået pga. den 

stedfundne tilpasningsrunde. 

Endelig meddeltes det at der indkaldes til et antal tekniske GRUS med et 

antal fag/fagligheder. 

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes undervisningens dag i forårssemesteret 

2016 er under planlægning. 

 

Ad 4) MW og studieleder Annika Hvithamar redegjorde for 

Uddannelsesredegørelse for ToRS 2016. Drøftelser fandt sted om de i den 

behandlede emner, bl.a. vedr. frafald og gennemførsel på ToRS’ 

uddannelser. 

 

Ad 5) MW redegjorde for Religionsfagene uddannelsesevaluering 2016. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ba.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ba.pdf
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=10364&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=10364&sprog=da


 

SIDE 4 AF 6 Studienævnet nikkede til den. 

 

Ad 6) Studienævnet drøftede en stribe emner vedr. de nulstillede 

uddannelser, småfagenes fremtid mv., i lyset af de udmeldinger der ses på: 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-

besparelser/ samt i: http://universitetsavisen.dk/files/pkt.04.01.pdf  

Grækenlandsstudier er ikke nævnt hverken i pressemeddelelsen eller i 

sagsnotatet, og det blev anført at et såkaldt balkanudvalg måske er eneste 

mulighed for at sikre Grækenlandsstudier en form for fremtid. 

 

Ad 7) Maria Munnecke redegjorde for nogle sommerskoler, nemlig: New 

Urban Life Across the Globe: on politics, activism and social change in a 

world of cities (25th of July - 5th of August 2016) jf.: 

http://urban.tors.ku.dk/summerschools/new-urban-life-across-the-globe/ 

samt Urban Culture in Theory and Action: on urban culture, 

entrepreneurship and social innovation (8th of August - 20th of August 

2016) jf.: http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-

and-action/  

 

Ad 8) Punktet blev udskudt til mødet d. 29. april 2016. 

 

Ad 9) MW redegjorde for et udkast til studienævnsnotat om selvplagiering. 

Studienævnet vedtog notatet. 

Det er placeret på: 

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

m_selvplagiering.pdf  

 

Ad 10) MW redegjorde for et notat som er blevet opdateret som vedtaget på 

studienævnsmøde afholdt d. 18. januar 2016 med efterfølgende endelig 

færdiggørelse af UP. 

Det er placeret på: 

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

g_til_kurser_p__ToRS.pdf  

 

Ad 11) MW redegjorde for et udkast til en opdatering af en 

studienævnsvedtagelse vedr. dispensation til at få en ekstern vejleder. 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-besparelser/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/04/kun-faa-smaafag-overlever-besparelser/
http://universitetsavisen.dk/files/pkt.04.01.pdf
http://urban.tors.ku.dk/summerschools/new-urban-life-across-the-globe/
http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/
http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_selvplagiering.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsnotat_om_selvplagiering.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf


 

SIDE 5 AF 6 Studienævnet vedtog opdateringen af vedtagelsen. 

Den er placeret på: 

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

se_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc  

 

Ad 12) MW redegjorde for et udkast til studienævnsprocedure vedr. 

censorformandsskabsindberetninger. 

Studienævnet vedtog proceduren. 

Den er placeret på: 

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

e_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf  

 

Ad 13) Punktet blev udskudt til mødet d. 29. april 2016. 

 

Ad 14) Studienævnet drøftede sine undervisningsevalueringspraksisser. 

Blandt de drøftede emner var spørgsmålet om hvem der står på som 

kursusansvarlig under kursusbeskrivelsen på: http://kurser.ku.dk/ da der er 

varians fra fag til fag. Det blev endvidere anført at det er planen at 

studienævnet på et tidspunkt ude i fremtiden, i sine 

undervisningsevalueringsrapporter, skal begynde at reflektere over 

prøvestatiker og beståelsesprocenter. 

Drøftelser fandt sted om de foreliggende to rapporter vedr. 

efterårssemesteret 2015, dvs. den interne rapport som ikke offentliggøres 

fordi den indeholder personfølsomme oplysninger, samt den eksterne 

rapport der vil blive offentliggjort på: 

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

Studienævnet godkendte begge rapporter og takkede sit evalueringsudvalg 

for dets store arbejde med at udarbejde dem. 

 

Ad 15) Punktet blev udskudt til mødet d. 29. april. 

 

Ad 16) MW orienterede om den reviderede KU-net side ”Generelle regler 

omkring barsel” der ses på: 

https://intranet.ku.dk/dansk_ba/uddannelsensforloeb/orlovogbarsel/barsel/ge

nerellereglerombarsel/Sider/default.aspx (samt de tilsvarende KUnet-sider 

for de andre uddannelser på fakultetet). 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsprocedure_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsprocedure_vedr_censorformandsskabsindberetninger.pdf
http://kurser.ku.dk/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/
https://intranet.ku.dk/dansk_ba/uddannelsensforloeb/orlovogbarsel/barsel/generellereglerombarsel/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/dansk_ba/uddannelsensforloeb/orlovogbarsel/barsel/generellereglerombarsel/Sider/default.aspx


 

SIDE 6 AF 6  

Ad 17) MW orienterede om en evaluerende tilkendegivelse vedr. 

vintereksamen 2015-2016 for religionsfagene på ToRS. 

 

Ad 18) MW orienterede om en powerpoint-præsentation fra et afholdt 

oplæg om studienævn og studieleders ansvar for kvalitetssikring jf.: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/ samt: 

https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx  

 

Ad 19) Studienævnet drøftede om dets møder evt. bør udvides til 2 timers 

varighed. 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx

