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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  9. NOVEMBER 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Torsdag d. 9. november 2017 kl. 10:30 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), 

Stine Puri (VIP-Øvrige fag, 1. suppleant), Krzysztof Stala (VIP-Øst- og 

Sydøsteuropa, 2. suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, næstfor-

mand), Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Alex K. Tonnesen (sekre-

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

terstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Morten Warmind (VIP-Religion), Sebastian Weede (Studeren-

de, Øst- og Sydøsteuropa), Clara Marie Westergaard (Studerende, Mellem-

østen) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 6 b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Udpegning af 2. suppleant. 

3) Evt. besøg i studienævnet. 

4) Afrapportering fra studienævnskonference den 9. oktober 2017. 

5) Nye evalueringsprocedurer. 

6) Undervisningens dag. 

7) Uddannelseszoom. 

8) Udsendte varslinger ifm. det løbende studieaktivitetskrav. 

9) Udsendte varslinger ifm. førsteårsprøvekrav og maksimal studietid. 

10) STÅ ÅU 2017. 

11) Høringsvar fra formandskabet i Censorkorpset for Semitisk og 

Tyrkisk angående Fagstudieordning for Kandidatsidefaget i arabisk 

eller tyrkisk, 2018-ordningen. 

12) Høringsmateriale til ny kvote 2. 

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 26. oktober 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at undervisningsmidtvejsevalueringen for 

efterårssemesteret 2017 er blevet afviklet. En e-mailliste over DVIP’ere vil 

blive opdateret af Ulla Prien, bl.a. for at den kan bruges til at udsende 

meddelelse om slutundervisningsevalueringen. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Mikkel Bunkenborg meddelte at han havde modtaget materiale om 

en høring af censorkorpsformændene der pågår, om sammenlægning af et 

antal mindre censorkorps i et nyt større censorkorps. Annika Hvithamar 

redegjorde for hvorledes et nedsat udvalg har arbejdet med fremtiden for 

censorkorpsstrukturerne. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at studienævnet 

ikke er høringspart i denne sag, og at de VIP-medlemmer af nævnet der er 

censorer, kan henvende sig til deres censorkorpsformand, hvis de ønsker at 

bidrage med noget. 



 

SIDE 3 AF 6  

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at sammenlægningen af 

Østeuropastudier fortsat er i proces og at der er blevet afholdt et møde med 

et antal studentergrupperinger vedr. brugen af lokalerne på 3. sal i bygning 

10, som snart er helt klar. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes der var sket organisatoriske ændringer 

siden dette besøg blev aftalt jf.: 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/AnnetteMoestoppersomstudiechef

.aspx  

Der var ikke noget besøg fra fakultetet på dette studienævnsmøde. 

UP vil invitere prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen og konstitueret 

studiechef Morten Tang Petersen på besøg i studienævnet på et passende 

tidspunkt. 

 

Ad 4) UP og Amanda Brødsgaard afrapporterede fra en 

studienævnskonference der blev afholdt den 9. oktober 2017 og som bl.a. 

omhandlede feedback og dispensationspraksisser. 

 

Ad 5) UP redegjorde for nogle nye foreslåede evalueringsprocedurer der 

undersøges for øjeblikket. De går på at man benytter Arcanics 

evalueringsmodul til elektronisk undervisningsevaluering, i stedet for 

skemaerne på denne side: 

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

 

Ad 6) UP redegjorde for at undervisningens dag næste gang bliver placeret 

på sin egen dag, formodentlig i maj 2018, og ikke på en dag hvor den ligger 

sammen med et andet arrangement. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke et antal mulige emner/temaer 

blev nævnt, herunder feedback, særligt feedback på mundtlige præstationer 

studerende imellem og opfølgning på undervisningsportfolioområdet samt 

nye undervisningstiltag jf. punkt 8 på side 5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_s

ep_2017_-_godkendt.pdf  

Studienævnet nedsatte et udvalg til at planlægge undervisningens dag 2018 

som blev bemandet af UP, Holger Klint og Amanda Brødsgaard, med 

mulighed for at flere kan indtræde senere. 

 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/AnnetteMoestoppersomstudiechef.aspx
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/AnnetteMoestoppersomstudiechef.aspx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_28_sep_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 4 AF 6 Ad 7) UP redegjorde for en hjemmeside, nemlig Uddannelseszoom: 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/  

Ikke alle tal og oplysninger for alle uddannelser på ToRS er korrekte på den 

hjemmeside. Faktisk er der ganske mange fejl. 

Nogle procedurer for hvordan data og tal på den hjemmeside kan blive rettet 

til de rigtige, er under udarbejdelse. 

 

Ad 8) UP redegjorde for et antal udsendte varslinger ifm. det løbende 

studieaktivitetskrav jf. § 4 i: http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-

studiefremdrift-rev.pdf samt: 

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

BA_og_KA.pdf  samt: 

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

er_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf  

Det Humanistiske Fakultets administration har udsendt varslinger til i alt 93 

studerende på ToRS, 80 BA-studerende og 13 KA-studerende vedr. 

studieåret 2016/2017, og varslingsmail kan også være sendt til studerende, 

som allerede har fået dispensation til nedsættelse af det løbende 

aktivitetskrav, som afventer en endelig meritoverførsel eller som har holdt 

orlov eller barsel i studieåret 2016/2017. Det fremgår af varselsmailen, at 

den studerende i disse tilfælde, kan se bort fra mailen. 

For de studerende der ikke kan se bort fra mailen, gælder det, som det frem-

går i den, at: 

”Du har ikke bestået 45 ECTS i studieåret 2016/2017, og vi vil 

derfor gøre dig opmærksom på, at du senest 31. august 2018, 

skal have bestået 45 ECTS fra studieåret 2016/2017. 

Opfylder du ikke det løbende studieaktivitetskrav senest 31. 

august 2018, bliver du udmeldt af uddannelsen.  

Du skal derudover senest den 31. august 2018 bestå yderligere 

45 ECTS for studieåret 2017/2018.  

Det betyder, at du senest 31. august 2018 skal have bestået 

minimum 90 ECTS siden 1. september 2016 for at undgå at 

blive varslet igen i efteråret 2018.” 

 

Ad 9) UP redegjorde for et antal udsendte varslinger ifm. førsteårsprøvekrav 

og maksimal studietid jf. § 17, Stk. 1 i: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445 samt § 5, 

Stk. 2 i: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184781 

samt § 3 og § 5 i: http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-

studiefremdrift-rev.pdf samt: 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/
http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift-rev.pdf
http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift-rev.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184781
http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift-rev.pdf
http://velkommen.ku.dk/uddannelse/regler-for-studiefremdrift-rev.pdf


 

SIDE 5 AF 6 http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkning

er_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf  

Det Humanistiske Fakultets administration har udsendt varslinger til i alt 37 

studerende på ToRS, fordelt på 7 studerende der blev optaget 1. september 

2015 og som ikke har bestået førsteårsprøvekravet efter andet studieår, 24 

studerende der blev optaget 1. september 2016 og som ikke har bestået 

førsteårsprøvekravet efter første studieår, samt 2 studerende der har 

overskredet den maksimale studietid på deres BA og 4 studerende der har 

overskredet den maksimale studietid på deres KA. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev præciseret, at man 

ikke har deltaget i en prøve hvis man bedømmes ”Udeblevet” i den. Det er 

altså ikke nok at have været tilmeldt eksaminer for mindst 45 ECTS på sit 

første studieår på BA og så være udeblevet fra dem. Man skal have deltaget 

i dem og være blevet bedømt ”-3”, ”00” eller ”ikke-bestået” i de 

pågældende eksaminer. Det blev endvidere præciseret, at hvis man bruger 

”aflever blankt”-knappen i Digital eksamen ( https://eksamen.ku.dk/ ) ved 

en skriftlig hjemmeopgave, så bedømmes men ”-3” da det tæller som en 

eksamensdeltagelse, ikke en udeblivelse, i modsætning til hvis man ikke 

indleverer godkendt individuelt pensum ved eksaminer hvor der er krav om 

et sådant. I det tilfælde bedømmes man ”Udeblevet”. 

For de studerende der er varslet udmeldt pga. manglende deltagelse i 

førsteårsprøven efter første studieår, gælder det, som det fremgår i mailen 

at: 

”Førsteårsprøven efter 1. studieår består således af prøver 

blandt 1. studieårs fagelementer, og det fremgår af din 

uddannelsesside på KU-net, at du skal have deltaget i prøver 

på i alt 45 ECTS efter 1. studieår.  

De prøver, du har deltaget i udgør tilsammen færre end 45 

ECTS. Du kan derfor som udgangspunkt ikke fortsætte din 

uddannelse, og din indskrivning vil blive bragt til ophør pr. 30. 

november 2017.” 

 

Ad 10) UP redegjorde for en rundsendt statistik over STÅ-produktionen på 

Åbent Universitet i 2017. 

 

Ad 11) UP redegjorde for at rundsent høringsvar fra formandskabet i 

Censorkorpset for Semitisk og Tyrkisk angående Fagstudieordning for 

Kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk, 2018-ordningen. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Almene_bem_rkninger_om_de_forskellige_studieaktivitetskrav.pdf
https://eksamen.ku.dk/


 

SIDE 6 AF 6 Ad 12) UP redegjorde for et rundsendt høringsmateriale til ny kvote 2 jf.: 

https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_

-kriterier_paa_vej.aspx  

Drøftelser fandt sted om emnet. 

  

Ad 13) Intet. 

https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_-kriterier_paa_vej.aspx
https://intranet.ku.dk/ledelse/nyheder/Sider/Karakterkrav_og_nye_kvote_2_-kriterier_paa_vej.aspx

