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M Ø D E R E F E R A T  26. JANUAR 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 20. januar 2016, 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), Jan Gustafsson (VIP germansk og 

romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Vestergård Jacob-

sen (AC-vejleder, observatør), Anna Lena Sandberg (VIP germansk og ro-

mansk) deltog i mødet fra kl. 14.15, grundet eksamen. 

Afbud: 

Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk) 

og Anne Kjølby (observatør) 

 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden  

3. Meddelelser fra studielederen 

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

ring 



 

SIDE 2 AF 44 5. Undervisningsevaluering E15 (bilag 2-7) Diskussion og beslutning 

6. Plan for undervisningsevaluering F16 (bilag8-9) Diskussion og be-

slutning 

7. Eventuelt 

 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at hun og studienævnsfor-

mand Jørgen Staun har været til møde på fakultetet med de øvrige 

studieledere og studienævnsformænd om frafald på uddannelserne. 

På mødet præsenterede prodekan Jens Erik Mogensen de forslåede 

initiativer der er på fakultetet, herunder læsegrupper, 1. årspædago-

gik, studieprocessamtaler og lign. Engerom er allerede i gang med 

at implementerer disse.    

 

Derefter orienterer studielederen om, at Instituttets ledergruppe har 

besluttet, at praksis  fremover er, at  kurser på BA til 7,5 ECTS ud-

løser 3 undervisningstimer om ugen, mens kurser på KA til 7,5 

ECTS udløser 2 timer om ugen.  

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

  

Studienævnet godkender den tilsendte oversigt 

 

Ad 5) Undervisningsevaluering E15 

  

Studieleder Kirsten Kragh og Studienævnsformand Jørgen Staun 

har gennemgået kursusevalueringerne for E15 og primært set på 

kurser klassificeret som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte 

underviser, vil vedkommende blive indkaldt til samtale med Insti-

tutlederen eller Studieleder. Institutleder følger op på H-VIP og 

Studieleder følger op på D-VIP.  

 

Kirsten Kragh indskærper overfor de relevante undervisere, at un-

dervisningen i grammatik på tysk, fransk, spansk og italiensk på de 



 

SIDE 3 AF 44 første semestre principielt skal foregå på dansk, da evalueringerne 

afslører at mange studerende oplever store vanskeligheder med 

deraf følgende risiko for frafald hvis formidlingen af foregår 

grammatik på fremmedsproget.  

 

Ved undervisningsevalueringen i E15, bemærkes det at svarprocen-

ten på italiensk er steget markant.   

 

 

 

Ad 6) Plan for undervisningsevaluering i F16 

 

Studienævnsformand Jørgen Staun gennemgik årshjulet og var 

åben over for ændringer. Der var enighed om at fristerne havde 

fungeret i efteråret og vi derfor går videre med den fastlagte plan. 

Dog forslår Studieleder Kirsten Kragh, at vi under punkt 8 indfører 

senest uge 32 og under punkt 10 ændres datoerne til hhv. januar og 

august, således at de opsamlede erfaringer fra de foregående seme-

stre kan udnyttes i det umiddelbart efterfølgende semester. 

 

Bilag 8 revideres og sendes til alle undervisere, som bedes indskri-

ve tidspunkterne for undervisningsevalueringen i deres semester-

planer.  

 

Bilag 9. Hvert spørgsmål i evalueringsskemaet har følgende svar-

muligheder: ’i høj grad’, ’i nogen grad’ og ’nej slet ikke’ og ledsa-

ges af muligheden for et uddybende svar, dette ændres til følgende 

svar muligheder: ’i høj grad’, ’i nogen grad’ og ’i mindre grad’ og 

ledsages af muligheden for et uddybende svar. 

 

Ad 7) Eventuelt 

  

 Det blev besluttet at næste møde, som er konstituering af det nye 

studienævn, afholdes den 3. februar 2016, kl. 13.15-13.45. Studie-

nævnssekretær Marianne Boch indkalder til mødet. 

 

   Næstformand Mikkel Gorm Kærgård Jørgensen foreslår, at der gi-

ves tilladelse til at studenterrepræsentanterne i det kommende stu-

dienævn, mødes inden hvert studienævnsmøde for at gennemgå 

punkterne på dagsorden til næste møde. Dette er nødvendigt, da 

mange af studenterrepræsentanterne er forhindret i at deltage i stu-

dienævnsmøderne, da de har undervisning i samme tidsrum.   

 



 

SIDE 4 AF 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


