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Til stede 

Anna H.A. Krakus (AK), Annika Hvithamar (AH), Emma M. Chammon 

(EC), Jesper Nielsen (JN), Margit Warburg (MW), Marie H. Roesgaard 

(MR), Niels V. Vinding (NV), Tim M. Jørgensen (TJ), Tippe K.V. Eisner 

(TE), Trine Brox (TB), Tobias Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. TE refererer på onsdagsmødet d. 2/6-21. 

 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde  

Kort opfølgning på arbejdet med ToRS’ synlighed på SoMe, her 

specifikt på den nye institutprofil på LinkedIn. Arbejdet med SoMe 

fortsætter og er en del ToRS’ handleplan for 2022, bl.a. mhp. at 

opnå flere følgere (særligt med fokus på alumner og aftagere), samt 

evt. sammenkobling med KUs profil, så vi når endnu bredere ud. 

 

Ad 3) Praksisinddragelse  

Praksisinddragelse er et fokusområde, ikke kun for ToRS, men for 

hele KU og ses bl.a. også i Horizon Europe, EU's rammeprogram 

for forskning og Innovation (søjle 2). 

https://dk.linkedin.com/company/tors-institut-for-tv%C3%A6rkulturelle-og-regionale-studier-k%C3%B8benhavns-universitet


 

 

SIDE 2 AF 3 Med udgangspunkt i ToRS’ Målplan 2022-2025, pkt. 2.1.1 vedr. 

aftager- og alumneinddragelse, deltog postdoc Lise Tjørring (LT), 

der kort præsenterede udvalget for sit projekt vedr. organisations-

specialer som et eksempel på praksisinddragelse. 

LT samarbejder med Human & Legal Innovation Hub i 

udviklingen af et forløb for hele fakultetet, der fokuserer på 

rådgivning og sparring til både studerende og undervisere hhv. før, 

under og efter organisationsspecialet. Der forventes opstart af 

første testforløb i E21. Opmærksomhedspunkter i projektet er bl.a. 

at skabe et overblik over, hvordan de enkelte institutter allerede 

arbejder med organisationsspecialer; udvikling af workshops for 

vejledere; at skabe synlighed omkring muligheden for samt støtte 

ifm et organisationsspeciale; og udvikling af konkret beskrivelse af, 

hvordan et formidlingsprodukt kan tage sig ud. 

Der eksisterer i dag mulighed for tre slags specialer – et almindeligt 

akademisk speciale, et virksomhedsspeciale og organisations-

specialet. I et organisationsspeciale skal der indgå et formidlings-

produkt. På ToRS er det indtil videre kun muligt for studerende på 

Tværkulturelle Studier at skrive et organisationsspeciale, da kun 

denne uddannelse har det indskrevet som valgmulighed i 

studieordningen. 

Udvalget diskuterede netop om og hvordan denne mulighed kan 

indskrives i studieordningerne på ToRS’ andre uddannelser. 

Udvalget efterlyste data på, om kandidaterne kommer hurtigere i 

arbejde ved at lave et organisationsspeciale. Nuværende data vedr. 

organisationsspecialer er endnu for småt at udlede noget af, men 

LT vil få det tilføjet projektet således at data løbende vil blive 

indsamlet, efterhånden som organisationsspecialet udbredes.  

AH kunne endvidere oplyse at det fra en tidligere undersøgelse på 

fakultetet er påvist, at kandidater kommer hurtigere i job, jo 

tidligere de starter på deres jobsøgning, dvs. mens de fortsat er 

studerende.  

Udvalget bakker op både om mere fokus på praksisinddragelse 

generelt, i uddannelser såvel som forskning, samt om projektet 

vedr. organisationsspecialer. Udvalget opfordrede til at inkludere 

organisationsspecialer enten på Uddannelsens dag eller i andet 

relevant regi, således at flere på ToRS er orienteret om muligheden. 

 

Ad 4) Handleplaner 

Ledelsen (AH, TB, JN og TMJ) præsenterede første udkast til en 

handleplan for 2022 i forlængelse af målplanen for 2022-2025.  

Udkastet blev kort debatteret og enkelte konkrete forslag indkom. 

Disse er noteret til det videre arbejde med målplanen. 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/strategi-p%c3%a5-hum/Dokumenter%2020222025/ToRS%20M%c3%a5lplan%202022-25%20%28220221%29.pdf
https://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/339721%20
https://innovation.sc.ku.dk/


 

 

SIDE 3 AF 3 Udkast til handleplanen for 2022 eftersendes til samtlige af ToRS’ 

råd og udvalg mhp. indsamling af konkrete forslag og kommentarer 

til handlepunkter ift. de nævnte punkter i målplanen.  

Udvalget opfordres til at indsende yderligere inputs og 

kommentarer skriftligt til TE. 

 

Ad 5) ToRS’ aftagerpanel 

Der har tidligere i udvalget været udtrykt ønske om mere 

tydelighed omkring, hvad de enkelte medlemmer aftagerpanelet 

kan tilbyde eller samarbejde om. Dette er nu tilføjet oversigten over 

panelets medlemmer på hjemmesiden.  

 

Ad 6) Aktuelt 

Intet til punktet.  

 

Ad 7) Evt. 

Intet til punktet.  

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/aftagerpanel/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/aftagerpanel/
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