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M Ø D E R E F E R A T  16. DECEMBER 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 16. december 2015, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Ulla Rah-

bek (VIP engelsk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsen-

tant for germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, 

observatør), Anne Kjølby (observatør), Julie Valvik (observatør).  

Afbud: 

Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk) 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) Oriente-

ring 

5. Præcisering af regler vedr. genbrug af pensum (bilag 2) (Ulla Rah-

bek) Diskussion og beslutning 



 

SIDE 2 AF 66 6. Undervisningsevaluering F16 (bilag 3 og 4) Diskussion og beslut-

ning 

7. Kandidatuddannelsen i Interkulturelle markedsstudier (bilag 5) 

Godkendelse  

8. Underviserfilm til studier.ku.dk Diskussion og beslutning 

9. Årshjul for afleveringsfrister og andre vigtige datoer i forbindelse 

med eksamen (Mikkel Gorm Kærgård Jørgensen) Orientering  

10. Eventuelt 

 



 

SIDE 3 AF 66 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Studienævnets næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

meddeler, at han har været til informationsaften på ITX. Næstfor-

manden meddeler at det forløb godt, dog var der enkelte tvivls-

spørgsmål, som ikke kunne besvares af det tilstedeværende perso-

nale. Spørgsmål angik mulighed for kontakt til opgavestiller. Stu-

dielederen forsikrede, at ordningen om at opgavestiller kan kontak-

tes telefonisk under eksamen fortsat gælder.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at der på SSK-mødet den 11. 

december 2015, blev orienteret om KU´s hørringssvar til Ministeri-

et, vedr. Studiefremdriftsreformens krav om automatisk tilmelding 

til 30 nye ECTS pr. semester. I svar lægges der op til en lempelse 

af tilmeldingskravet. 

Da Humaniora har gode erfaringer med tilmeldingskravet, som 

blandet andet har betydet højere STÅ-produktion, er der på Huma-

niora enighed om, at arbejde for at fastholde tilmeldingskravet, dog 

med mulighed for dispensation til afmelding. 

 

Kirsten Kragh orienterer om, at der fra fakultetsside er taget initia-

tiv til at ensrette praksis vedr. indgåelse af 2. og 3. specialekon-

trakt. Til dette formål er der oprettet et Specialenetværk på tværs af 

Institutterne på Humaniora. Netværket afholdt deres første møde 

den 11. december 2015.  

  

På Instituttet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på ram-

merne for instituttets studieordninger (ikke engelsk).  

Arbejdsgruppen består af Kirsten Kragh som formand, Johan Pe-

dersen, Lisbeth Verstrate Hansen, Anne Kjølby og Anna Vester-

gaard Jakobsen.  

 

Kirsten Kragh meddeler, at Instituttet og TEACH har indgået et 

samarbejde om kollegasparring og 1. årspædagogisk. Samarbejdet 

har til formål at mindske frafaldet på 1. semester. Første workshop 

afholdes 6. januar 2016. 

 



 

SIDE 4 AF 66 Kirsten Kragh meddeler, at der er indgået aftale med enkelte af in-

stituttets undervisere om at afprøve PEER-grading i deres under-

visning i forårssemesteret 2016. Tanken er at styrke de studerendes 

faglige læring, samt lette rette byrden for undervisere og derved 

drage nytte at den økonomiske gevinst ved færre rette timer.  

  

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

 

Studienævnet godkender den tilsendte oversigt 

 

Ad 5) Præcisering af regler vedr. genbrug af pensum 

 

Ulla Rahbek efterspørger en præcisering af reglerne for genbrug af 

pensum ved BA-projekter og specialer. 

 

Studienævnet besluttede følgende formulering: 

Litteratur må ikke genbruges i pensumopgivelser mellem forskellige 

moduler inden for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatud-

dannelsen. 

Vær opmærksom på, at du i BA-projektet og specialet også vil blive 

vurderet på din evne til selvstændigt at finde ny og relevant littera-

tur. 

Anna Vestergaard Jakobsen retter teksten på studiesiderne på KU-

net. 

 

Ad 6) Undervisningsevaluering F16 

 

Muligheden for undervisningsevaluering på papir blev drøftet, men 

Studienævnet besluttede at fortsætte med elektronisk undervis-

ningsevaluering. Samtidigt blev det besluttet at fortsætte med eva-

lueringsskemaet, som blev benyttet ved undervisningsevalueringen 

i E15, dog med enkelte rettelser: 

 

Læring og niveau: her blev det besluttet af slette spørgsmål 4 og 5. 

 

Undervisningens form og formidling: her blev det besluttet af 

slette spørgsmål 3 og 6, samt (hvis relevant) i spørgsmål 7.  

 

I årshjulet for undervisningsevaluering, skal det præciseres at eva-

lueringen skal fremgå af semesterplanerne. 

 

På institutmødet 30. marts vil der være en gennemgang af evalue-

ringsprocessen i survey-xact. 



 

SIDE 5 AF 66  

Anna Vestergaard Jakobsen forslår at der oprettes en studiebesked 

til de studerende, når det er tid til evaluering. 

    

Ad 7) Kandidatuddannelsen i Interkulturelle markedsstudier 

 

Kirsten Kragh meddeler, at Kandidatuddannelsen i Interkulturelle 

markedsstudier har opnået endelig akkreditering på baggrund af 

Studieordningen (bilag 5).  

Studienævnet principgodkender studieordningen med forbehold for 

at tilrette prøveformerne, så de passer til eksamenskataloget, samt 

tilgodese enkelte indvendinger fra studienævnets medlemmer. 

 

Anne Kjølby konsekvensretter studieordningerne. 

  

 

  

 

Ad 8) Underviserfilm til studier.ku.dk 

 

KU ønsker at lave en række små film med undervisere i undervis-

ningssituationer i forbindelse med næste års bachelormarkedsfø-

ringskampagne.  

Filmen vil blive lagt på studier.ku.dk og facebook-siden Bliv stude-

rende på Københavns Universitet. Endvidere vil KU benytte den i 

annoncer for KU på en række forskellige platforme. 

Studieleder Kirsten Kragh er derfor blevet bedt om, at komme med 

forslag til egnede undervisere, som kunne tænkes at deltage i oven-

stående. 

 

Studienævnet forslår Erling Strudsholm, Ulla Rahbek, Jan Gustafs-

son, Lisbeth Verstrate Hansen, Robert Rix og Katrine Andersen. 

Kirsten Kragh meddeler Studienævnets forslag til Annette Moe. 

 

http://studier.ku.dk/


 

SIDE 6 AF 66  

Ad 9) Årshjul for afleveringsfrister og andre vigtige datoer i forbin-

delse med eksamen 

Studienævnets næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

stiller forslag om, at der udarbejdes et årshjul til de studerende, som 

indeholder vigtige frister og datoer i forbindelse med undervisnin-

gen og eksamen. Årshjulet skal være tilgængeligt på studiesiderne 

på KUnet. 

Studienævnet besluttede at vedtage dette. 

   

Ad 10) Eventuelt 

Studienævnets næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

meddeler, at det er svært at planlægge fagrådsmøder, finde studen-

terrepræsentanter til studienævnet og lign., når onsdage ikke længe-

re er undervisningsfri. 

Studieleder Kirsten Kragh svarer, at det kun er undervisning som 

varetages af D-VIP, der er planlagt til onsdage. 

 

Næste møde i studienævnet er den 20. januar kl. 13.15-15.00  

 

 

 

 


