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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  8. FEBRUAR 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Konstituerende møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 8. februar 2019 kl. 13:00 til 14:30  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Martin Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, formand), Ulla Prien (VIP-Mel-

lemøsten), Morten Warmind (VIP-Religion, suppleant), Birgitte Schepelern 

Johansen (VIP-Øvrige fag), Ying Chen (Studerende, Asien), Ali Mahmoud 

Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Emma Marie Chammon (Stude-

rende, Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studie-

leder, observatør), Karina Klaris Dich (Studenterstudievejleder, observatør). 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Sebastian Weede (Stude-

rende, Øst- og Sydøsteuropa), Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige 

fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Navnerunde 

b. Valg af formand 

c. Valg af stedfortrædende formand 

d. Valg af næstformand 

e. Godkendelse af dagsorden 

f. Godkendelse af referat 



 

 

SIDE 2 AF 7 g. Opfølgning 

h. Præsentation af studienævnets arbejde, herunder postmødets 

placering og funktion 

i. Indstilling af studieledere til dekanen 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Stedfunden høring over udkast til forslag til lov om ændring af 

universitetsloven m.v. (fleksible uddannelser). 

4) Åbent Hus på det Humanistiske Fakultet. 

5) Justerede vejledende retningslinjer for sagsbehandling vedr. 

studerende med funktionsnedsættelse. 

6) Dimittendrapporter_ BA Moderne Indien og Sydasienstudier, BA 

Religionsvidenskab og KA Russisk. 

7) Orientering om status på de nye 2019-studieordninger. 

8) Studieordningsrul 2020. 

9) Prorektors SN-besøg. 

10) Ændrede pensumbestemmelser for KA2017 Mellemøstens sprog og 

samfund. 

11) Nye åbningstider F19, nyt team og ny Facebook-side til studerende. 

12) Evt. 

 

Ad 1.a.) En navnerunde fandt sted. 

 

Ad 1.b.) Martin Schou Madsen blev valgt som formand med akklamation. 

 

Ad 1.c.) Studienævnet vedtog at opdele valgperioden for sin 

stedfortrædende formand i to. En første periode dækkende forårssemesteret 

2019, dvs. frem til august 2019, og derefter en anden periode dækkende 

resten af VIP-valgperioden, dvs. frem til og med efterårssemesteret 2021, 

dvs. frem til januar 2022. 

Ulla Prien blev valgt som stedfortrædende formand for første periode frem 

til august 2019. 

Birgitte Schepelern Johansen oplyste at hun agter at stille op til det 

efterfølgende valg som stedfortrædende formand for perioden august 2019 

til januar 2022. 

 

Ad 1.d.) Emma Marie Chammon blev valgt som næstformand med 



 

 

SIDE 3 AF 7 akklamation. 

 

Ad 1.e.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.f.) Referat af møde afholdt d. 9. januar 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.g.) UP meddelte at studienævnets udvalg til evaluering af 

undervisningen i efterårssemesteret 2018, er i færd med at udarbejde 

evalueringsrapporterne. 

 

Ad 1.h.) UP præsenterede studienævnets arbejde, herunder postmødets 

funktion. 

Studienævnet fastlagde tentativt sine postmøder i forårssemesteret 2019 til 

alle tirsdage (undtagen de på hvilke det aflyses) kl. 13:00 til 15:00 i lokale 

10.2.05 subsidiært lokale 10.4.05. 

Alle medlemmer af studienævnet er velkomne på alle postmøder med 

henblik på at deltage i studienævnets afgørelsesaktivitet vedr. konkrete 

studentersager. 

Emma Marie Chammon meddelte at hende og/eller Tilde Juel Hansen agter 

at deltage i postmøderne i forårssemesteret 2019. 

 

Ad 1.i.) Studienævnet vedtog at indstille til dekanen, at Annika Hvithamar 

udpeges som studieleder og Tine Roesen som vicestudieleder for perioden 

1. februar 2019 til 31. januar 2022. 

 

Ad 2.a.) Martin Madsen meddelte at VIP-siden på repræsentationsområdet 

Øst- og Sydøsteuropa indstiller Mikhail Suslov til udpegning som 1. 

suppleant for resten af valgperioden. 

Martin Madsen meddelte at han ovedrog mødeledelsen af resten af 

studienævnsmødet til den nyvalgte stedfortrædende formand, Ulla Prien 

(UP). 

Martin Madsen og Ulla Prien og Alex K. Tonnesen meddelte ikke om natu-

ren af nogle postmødeafgjorte sager. Meddelelserne fandt ikke sted i slut-

ning af mødet, hvor relevante observatører og gæster havde forladt mødet, 

da der ikke var tid til dem. Der vil blive meddelt på efterfølgende møder jf. 

praksis. 



 

 

SIDE 4 AF 7  

Ad 2.b.) UP meddelte at der på baggrund af et antal henvendelser, har rejst 

sig en problemstilling omkring elektronisk transmission og/eller optagelse 

af lyd og/eller billede fra undervisningslokaler. 

Flere studerende ønsker fx at placere deres tændte mobiltelefon på 

katederet, hvorfra der transmitteres lyd (hovedsageligt, men ikke kun, 

underviserens stemme) via Skype eller Messenger eller lignende, til en 

anden studerende, som ikke er tilstede i lokalet, men som ønsker at følge 

med i undervisningen på denne måde. 

En studerende har ønsket at placere en diktafon på katederet mhp. at optage 

undervisningen til senere gennemlytning; en diktafon som den studerende 

havde fået udlevet som hjælpemiddel, i forbindelse med sin 

funktionsnedsættelse, af SPS jf.: 

https://studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat/ samt jf.: http://www.spsu.dk/   

Nogle undervisere har intet i mod sådanne praksisser, mens enkelte 

undervisere ønsker dem forbudt på det strengeste. 

Studienævnet vedtog at det på et passende tidspunkt i løbet af 

forårssemesteret 2019 vil drøfte emnet; og at alle medlemmer, studerende 

såvel som VIP’ere, bør sondere i deres respektive baglande, omkring hvilke 

oplevelser af og holdninger til emnet som haves, således at drøftelserne i 

studienævnet kan blive så kvalificerede som muligt. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der var blevet afholdt 

panelbesøg og høringer om en akkrediteringsrapport jf.: https://ku-

net.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx  

Hun meddelte endvidere at et udvalgsarbejde vedr. småfag finder sted, og 

der vil evt. finde ændringer af bevillingsstrukturerne sted i den anledning.  

Hun meddelte at der vil blive afholdt en kampagne vedr. studiemiljø og fo-

retaget en studiemiljøundersøgelse svarende til denne: https://ku-

net.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resulta-

ter-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx  

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endelig at studieledelsen evt. vil 

hjælpe underviserne til at agere bedre over for den stadig stigende andel af 

studerende, der lider under psykiske funktionsnedsættelser. 

I nogen grad af modsætning til dem der lider under fysiske funktionsnedsæt-

telser og ordblindhed, så er det oftere vanskeligt at vide, præcis hvordan 

man som underviser kan, bør eller skal hjælpe de studerende der lider under 

https://studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat/
http://www.spsu.dk/
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Sider/default.aspx


 

 

SIDE 5 AF 7 psykiske funktionsnedsættelser. Bl.a. fordi de er meget forskellige fra hinan-

den, så et særligt tiltag underviseren måtte tage, kan være en hjælp for den 

ene, mens den opleves som en straf af en anden. 

 

Ad 3) UP redegjorde for en stedfunden høring over udkast til forslag til lov 

om ændring af universitetsloven m.v. (fleksible uddannelser) jf.: https://hoe-

ringsportalen.dk/Hearing/Details/62602 samt jf.: https://ufm.dk/uddan-

nelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden  

Studienævnet frygter at indførelse af den 1 årige akademiske overbygnings-

uddannelse på længere sigt kan udhule den nuværende 3 + 2 struktur (3 år til 

BA og to år til KA), samt at den 1 årige uddannelse, også arbejdsmarkeds-

mæssigt, kan blive en blindgyde for de, der træffer dette valg. 

Studienævnet indstillede til at KU tydeligere og tidligere i sit høringssvar, 

bør understrege at kandidatuddannelser er, og skal forblive, toårige. 

 

Ad 4) UP redegjorde for at der holdes Åbent Hus på det Humanistiske Fa-

kultet torsdag den 28. februar 2019 kl. 13:30 - 18:00 jf.: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/besoeg-os/aabent-hus/  

 

Ad 5) UP redegjorde for disse justerede vejledende retningslinjer for sags-

behandling vedr. studerende med funktionsnedsættelse: https://ku-

net.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Vejledende%20ret-

ningslinjer%20for%20sagsbehandling%20vedr.%20stude-

rende%20med%20funktionsnedsættelse_justering%20dec%202018.pdf  

 

Ad 6) UP redegjorde for nogle udarbejdede nye dimittendrapporter for føl-

gende uddannelser: 

 Moderne Indien og Sydasienstudier BA 

 Russisk KA 

 Religionsvidenskab BA 

 

Studienævnet drøftede rapporterne og fandt at ingen af dimittendundersø-

gelserne giver anledning til særlige tiltag eller forslag. 

 

Ad 7) UP orienterede om status på de nye 2019-studieordninger, som of-

fentliggøres på undersider til denne side: https://hum.ku.dk/uddannelser/ak-

tuelle_studieordninger/  

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62602
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62602
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
https://hum.ku.dk/uddannelser/besoeg-os/aabent-hus/
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20sagsbehandling%20vedr.%20studerende%20med%20funktionsnedsættelse_justering%20dec%202018.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20sagsbehandling%20vedr.%20studerende%20med%20funktionsnedsættelse_justering%20dec%202018.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20sagsbehandling%20vedr.%20studerende%20med%20funktionsnedsættelse_justering%20dec%202018.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/studieadm/jura/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20sagsbehandling%20vedr.%20studerende%20med%20funktionsnedsættelse_justering%20dec%202018.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/


 

 

SIDE 6 AF 7 Ad 8) UP redegjorde for studieordningsrul 2020. 

Studienævnet har jf. punkt 3 på side 3 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/stu-

dienaevn/referater/ToRS_SN_referat_6_nov_2018_-_godkendt.pdf  samt jf. 

side 3 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Speci-

ale_pa__femte_semester_samt_Organisationsspeciale_versus_virksomheds-

speciale.pdf  vedtaget en ændring af sidetallet for specialer til 50-80 normal-

sider for 2008-, 2009-, 2015-, 2017- og 2018-KA-studieordninger. Dvs. at 

minimumssideantallet er sat ned til 50 ns, så det svarer til minimumsantallet 

i de nye KA-2019-studieordninger, hvor specialeomfanget er omfanget 50-

60 sider. 

Studienævnet vedtog at specialeomfanget ikke skal ændres til 50-60 normal-

sider fra 1. september 2020 i de ”gamle” KA-studieordninger (2008, 2009, 

2017 og 2018-ordninger). Specialeomfanget skal ikke blive identisk for alle 

specialeskrivere, der indleverer i eksamensterminer efter 1. september 2020. 

De studerende der indleverer til den tid under en nyere studieordning, dvs. 

en 2019-studieordning eller senere, får et specialomfang på 50-60 sider, 

mens de der indleverer til den tid under en ældre studieordning, fortsat får et 

specialeomfang på 50-80 normalsider. 

 

Ad 9) UP redegjorde for at Prorektor Bente Merete Stallknecht har sendt 

studienævnet et brev, i hvilket hun oplyser at hun som ny prorektor med 

særligt ansvar for uddannelse og undervisning ønsker at lære KU’s uddan-

nelser bedre at kende. Hun ønsker derfor afsat 1 time på et studienævns-

møde, hvor hun kan besøge Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studier. Ved mødet vil hun også gerne præsentere pejlemærker for uddan-

nelse og undervisning på KU, ligesom studienævnet præsenterer de uddan-

nelser, de har ansvar for, med fokus på styrker og udfordringer, og der fin-

der dialog om KU’s uddannelse og undervisning sted. 

Studienævnet vedtog at invitere Prorektor Bente Merete Stallknecht til besøg 

på et af sine møder i forårssemesteret 2019. 

 

Ad 10) UP redegjorde for et udkast til ændrede pensumbestemmelser for 

KA2017 Mellemøstens sprog og samfund, som vil blive lagt her: 

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

sprog-og-samfund/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte pensumbestemmelser og bemyndigede Martin Mad-

sen til, i samarbejde med UP og relevante administrative medarbejdere og 

fagmiljøet, at færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_6_nov_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_6_nov_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Speciale_pa__femte_semester_samt_Organisationsspeciale_versus_virksomhedsspeciale.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Speciale_pa__femte_semester_samt_Organisationsspeciale_versus_virksomhedsspeciale.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Speciale_pa__femte_semester_samt_Organisationsspeciale_versus_virksomhedsspeciale.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/


 

 

SIDE 7 AF 7 Ad 11) Studenterstudievejleder Karina Klaris Dich redegjorde for nogle nye 

åbningstider F19, nyt team og ny Facebook-side til studerende jf.: 

https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/ samt jf.: https://www.face-

book.com/torsstudievejledning/  

 

Ad 12) Intet. 

https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/
https://www.facebook.com/torsstudievejledning/
https://www.facebook.com/torsstudievejledning/

	Til stede:
	Dagsorden:

