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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 15. november 2017, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Jan 

Gustafsson (VIP germansk og romansk). Rico Birkedal Nielsen (studenter-

repræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (suppleant/stu-

denterrepræsentant for spansk), Anne Kjølby (observatør), Anna Vestergård 

Jacobsen (observatør) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Christian Benne (VIP germansk og romansk), Karoline Rastenni (studenter-

repræsentant for engelsk), Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk),  

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

22. NOVEMBER 2017 



 

SIDE 2 AF 3 Ingen meddelelser.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Ingen meddelelser.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Orienteringen tages til efterretning 

 

Ad 5) Alternativ adgangskrav og ny kvote 2 model 

Studieleder Kirsten Kragh indledte med at orientere om baggrun-

den for denne høring. Studielederne havde modtaget høringsnotat 

om kvote 2 optag, men var alle forundrede over, at Studienævnene 

ikke skulle høres, og derfor var der enighed om, at videresende ma-

terialet til høring i studienævnene, så deres kommentarer kunne 

medtages i høringssvaret.  

Studienævnet havde enkelte kommentarer dels til model og dels til 

optagelseskriterier.  

For så vidt angår optagelsesmodel er det nævnets opfattelse at en 

model, hvori der indgår optagelsessamtaler, er uønsket, fordi res-

sourcer til optagelsessamtaler vil være meget omfattende, særligt 

for de store fag. Det er nævnets opfattelse, at disse resurser er me-

get bedre anvendt på undervisning og undervisningsrelaterede op-

gaver. 

For så vidt angår de foreslåede optagelseskriterier er det generelt 

nævnets opfattelse, at de foreslåede kriterier lægger op til et kend-

skab til det søgte studie og til studieteknik som først rigtig erhver-

ves efter længere tids studier, ligesom de færdigheder som forven-

tes opfyldt hos ansøgerne ofte først opnås efter flere semestres stu-

dier. Nævnet bemærker også med lidt bekymring, at udlandsophold 

med målrettet sprogindlæring ikke tæller som et vigtigt kriterium. 

Ad 6) Nyt fra Uddannelsestænketanken 

Uddannelsestænketanken er nu nedsat, men der efterspørges 2 stu-

denterrepræsentanter til at deltage i arbejdet. Hertil blev Rico Bir-

kedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk) og Esther Ka-

mille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og romansk) ud-

peget og accepterede. Uddannelsestænketanken har nu en størrelse, 

hvor det giver mening at opdele medlemmerne i mindre arbejds-

grupper. Der vil blive afholdt ca. 2-3 møder i semesteret. 

Kommende punkter til drøftelse i Uddannelsestænketasken, er 

blandet andet Ny kompetenceprofil i nye BA-ordninger og nyt 1. 

års-/introduktionsforløb, som skal være med til at sikre en sproglig 

opgradering. 

   



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 7) Besøg af Prodekanen og Studiechefen 

Dette punkt bortfalder. 

  

Ad 8) Evt. 

Der fastsættes følgende mødedatoer i F18 

17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5 og 20/6. Alle dage er 13:15-15:00 

 

Der var en generel utilfredshed med den korte høringsfrist, som 

Studienævnet fik i forbindelse med høring af overdragelsesaftale 

vedr. biblioteksbetjening af Københavns Universitets Humanistiske 

Fakultet.  

  

               

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


