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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  9. JANUAR 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 9. januar 2019 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), Nicole Brisch (VIP-Mellemøsten, kommende 1. suppleant), Simon 

Stjernholm (VIP-Religion, kommende repræsentant), Sebastian Weede (Stu-

derende, Øst- og Sydøsteuropa), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mel-

lemøsten, 2. suppleant), Ying Chen (Studerende, Asien, kommende repræ-

sentant), Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten, kom-

mende repræsentant), Emma Bech (Studerende, Øvrige fag, kommende re-

præsentant), Tilde Juel Hansen (Studerende, Religion, kommende 1. supple-

ant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, obser-

vatør), Maria Munnecke (Administrativ medarbejder fra ToRS, observatør), 

Karina Klaris Dich (Studenterstudievejleder, observatør). 

 

Fraværende: Martin Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Amanda Brøds-

gaard (Studerende, Næstformand, Asien), Holger Klint (Studerende, Reli-

gion), Asta Salicath Halvorsen (Studerende, Øvrige fag). 

 

Dagsorden: 



 

 

SIDE 2 AF 7 1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af repræsentant og 1. suppleant 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Juleferieseddel - vejledningen på ToRS. 

4) Annoncering af arrangementer for studerende på biblioteket. 

5) Undervisningstilmeldinger TOTALTAL foråret 2019. 

6) Fastlæggelse af studienævnets møder i forårssemesteret 2019. 

7) Beslutning om hvorvidt der skal holdes et studienævnsmøde mere i 

januar 2019 og i givet fald hvornår. 

8) Liste over aflyste kurser i F19. 

9) Eksamensplaner på ToRS for vintereksamen 2018-19. 

10) Speciale på femte semester samt Organisationsspeciale versus 

virksomhedsspeciale. 

11) Sensitive oplysninger i evalueringsskemaer. 

12) Forum for studienævn. 

13) Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på 

universitetsuddannelserne. 

14) Varsel løbende aktivitetskrav studieåret E2017-F2018. 

15) Rektors godkendelse af lukning af KA polsk og KA russisk. 

16) BAGYM2019 Japanstudier. 

17) KASF2019 japanstudier og kinastudier. 

18) BASF Kinastudier. 

19) BATV2019 asienstudier og KATV2019 kinastudier- og japanstudier. 

20) BATV2019 og KATV2019 Østeuropastudier. 

21) Generel dispensation - religionssociologisk specialisering B. 

22) Indstilling af studieledere til dekanen. 

23) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 4. december 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at undervisningsevalueringen af forårssemesteret 

2018 er endeligt færdiggjort. Den eksterne rapport er placeret her: 

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

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Ekstern_evalueringsrapport_F2018_opdateret.docx


 

 

SIDE 3 AF 7 alueringsrapport_F2018_opdateret.docx  

 

Ad 1.d.) UP meddelte at rektor har udpeget studerende Emma Marie 

Chammon som medlem og studerende Tilde Juel Hansen som suppleant i 

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

repræsentationsområde Religionsfagene, for valgperioden 1. februar 2019 – 

31. januar 2020. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at Undervisningsevalueringen af efterårssemesteret 

2018 synes at have forløbet fint i det nye EDB-system: https://evalue-

ring.ku.dk/  Der synes at være flere fritekstsvar end tidligere i det nye sy-

stem, der er fortsat diskussion om de spørgsmål der er i evalueringen, og det 

skal afklares præcis hvordan der skal laves evalueringsrapporter på bag-

grund af det nye system.  

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

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor relevante observa-

tører og gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Ingen.  

 

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

25 specialer til fristen 31. december 2018, mens 22 har indgået 2. kontrakt 

jf.: https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Til-

melding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-

06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2  

Hun meddelte endvidere at der ikke optages nye studerende på KA-uddan-

nelsen i Islamiske studier i 2019 jf.: https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-

studier/ansoegning-og-optagelse/  

Endelig meddelte studieleder Annika Hvithamar at der foreslås fastlagt én 

dag i starten af juni 2019, som samler undervisningens dag, ToRS-årbogs-

præsentationen, og sommerfesten, på én og samme dag. I modsætning til 

tidligere år, hvor disse arrangementer har været spredt ud over flere dage. 

Studienævnet støtter forslaget om at samle disse arrangementer på samme 

dag. 

 

Ad 3) UP redegjorde for studievejledningens åbningstider hen over julen 

2018. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Ekstern_evalueringsrapport_F2018_opdateret.docx
https://evaluering.ku.dk/
https://evaluering.ku.dk/
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2#a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-06dd0b1f7ae2
https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/
https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/


 

 

SIDE 4 AF 7  

Ad 4) UP redegjorde for at der fremover bliver sat seddel på døren til bibli-

oteket som adviserer om arrangementer, fx i frokoststuen ovenover bibliote-

ket, som kan producere støj. 

 

Ad 5) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for kursustilmeldingerne 

på ToRS til kurser i forårssemesteret 2019. 

 

Ad 6) Studienævnet vedtog at holde sine møder i forårssemesteret 2019 hver 

anden fredag i lige uger i tidsrummet 13:00 til 15:00, startende med første 

konstituerende møde fredag d. 8. februar 2019, som dog bliver ½ time kor-

tere og holdes i tidsrummet 13:00 til 14:30. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog at det ikke holder flere møder i januar 2019.  

 

Ad 8) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for nogle aflyste kurser i 

forårssemesteret 2019. 

 

Ad 9) UP redegjorde for at eksamensplanerne på ToRS for vintereksamen 

2018-19 er placeret her: https://oldgroups.ku.dk/grupperum/eksamenspla-

ner_tors/default.aspx  

 

Ad 10) Studienævnet vedtog disse retningslinjer: 

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

ale_pa__femte_semester_samt_Organisationsspeciale_versus_virksomheds-

speciale.pdf  

 

Ad 11) UP redegjorde for hvorledes der på en del kurser undervises af flere 

end én underviser, mens den studerende kun udfylder ét skema pr. kursus. 

Dette betyder, at der f.eks. i fritekstsvarene kan optræde tilkendegivelser om 

andre undervisere end lige en selv. Disse oplysninger kan af den enkelte op-

leves som sensitive. Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet opfordrer de 

involverede undervisere til at behandle oplysninger om kollegaer fortroligt 

og med kollegial respekt, således at man tillidsfuldt taler sammen og støtter 

hinanden i et fortroligt rum, men ikke deler oplysningerne med uvedkom-

mende. 

 

https://oldgroups.ku.dk/grupperum/eksamensplaner_tors/default.aspx
https://oldgroups.ku.dk/grupperum/eksamensplaner_tors/default.aspx
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


 

 

SIDE 5 AF 7 Ad 12) UP redegjorde for det nye Forum for studienævn, som består af stu-

dienævnenes for- og næstformænd, samt prodekanen for uddannelse som er 

formand for forummet og studiechefen som er fast medlem. 

 

Ad 13) UP redegjorde for dette hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) 

på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden del-

tidsuddannelse efter universitetsloven: 

https://www.juracensor.dk/digitalAssets/455/455087_hyrdebrev-om-eks-

tern-bedoemmelse--censur--paa-universitetsuddannelserne.pdf  

 

Ad 14) UP og Maria Munnecke redegjorde for nogle udsendte varselsbreve 

med besked om, hvornår en given studerende senest skal have opfyldt det 

løbende studieaktivitetskrav for studieåret E2017-F2018 jf.: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitets-

krav_BA_og_KA.pdf  

 

Ad 15) UP redegjorde at rektor har godkendt af lukningen af KA polsk og 

KA russisk. 

 

Ad 16) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til BAGYM2019 

Japanstudier-studieordning, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/uddan-

nelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/ når den er endeligt færdig-

gjort. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til KASF2019 ja-

panstudier og kinastudier-studieordning, som vil blive lagt bl.a. her: 

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

den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre den på vegne af studienævnet. 

 

https://www.juracensor.dk/digitalAssets/455/455087_hyrdebrev-om-ekstern-bedoemmelse--censur--paa-universitetsuddannelserne.pdf
https://www.juracensor.dk/digitalAssets/455/455087_hyrdebrev-om-ekstern-bedoemmelse--censur--paa-universitetsuddannelserne.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/


 

 

SIDE 6 AF 7 Ad 18) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til BASF Kinastu-

dier-studieordning, som vil blive lagt her: https://hum.ku.dk/uddannelser/ak-

tuelle_studieordninger/kinastudier/ når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte studieordningen og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 19) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til BATV2019 asi-

enstudier og KATV2019 kinastudier- og japanstudier-studieordninger, som 

vil blive lagt bl.a. her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordnin-

ger/kinastudier/ når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 20) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til BATV2019 og 

KATV2019 Østeuropastudier-studieordninger, som vil blive lagt her: 

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

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte studieordningerne og bemyndigede UP til, i samar-

bejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdig-

gøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 21) MW redegjorde for et udkast til en generel dispensation som ændrer 

prøvebestemmelser og pensum for ”Religionssociologisk specialisering B” 

og ”Religionshistorisk specialisering B”, som vil blive lagt her: 

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

skab/F19_Religionssociologisk_specialisering_B_og_Religionshisto-

risk_specialisering_B__ndrede_pr_ve-_og_pensumbestemmelser.pdf når 

den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte den generelle dispensation og bemyndigede UP til, 

i samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 22) UP redegjorde for at jf. § 3., Stk. 6. i Standardforretningsordenen for 

Studienævn ved Københavns Universitet: http://tors.ku.dk/ominstituttet/stu-

dienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_stu-

dien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf så skal det tiltrædende 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/F19_Religionssociologisk_specialisering_B_og_Religionshistorisk_specialisering_B__ndrede_pr_ve-_og_pensumbestemmelser.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/F19_Religionssociologisk_specialisering_B_og_Religionshistorisk_specialisering_B__ndrede_pr_ve-_og_pensumbestemmelser.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/F19_Religionssociologisk_specialisering_B_og_Religionshistorisk_specialisering_B__ndrede_pr_ve-_og_pensumbestemmelser.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf


 

 

SIDE 7 AF 7 studienævn indstille en eller flere studieledere til dekanen for perioden 1. fe-

bruar 2019 til 31. januar 2022. 

Dette blev sidste gang gjort i februar 2016 jf. punkt 1.i. på side 3 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_12_feb_2016_-_godkendt.pdf  

Dvs. på det konstituerende møde d. 8. februar 2019, skal det tiltrædende stu-

dienævn vedtage indstilling. 

Det afgående studienævn vedtog at indstille til det tiltrædende studienævn, 

at det tiltrædende studienævn indstiller til dekanen, at Annika Hvithamar 

udpeges som studieleder og Tine Roesen som vicestudieleder for perioden 1. 

februar 2019 til 31. januar 2022. 

 

Ad 23) Intet. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_feb_2016_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_feb_2016_-_godkendt.pdf

	Til stede:
	Dagsorden:

